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- 5 - ΣΝ ΜῊΝ 

Ὀἱο Ζθα Ὀγ ἰμ6 ᾿πἰθγηθὶ Αὐοῃὶνθ 

'η ΦΟΊΤΟ ννϊϊῃ [μπαϊ]ης ἵγΟ ΠῚ 

{πη νθίϑιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πιϊρυνννννν. οἷν. ογο μα θίβι!ϑη! } ϑϑοπμοιδιμπη ΟΦ ΠΟΠῚΘ 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ν. 

ΜΑΧΗ ΕΜ1Π1 ΤΑ͂ΙΣ ΝΑΥΣΊΝ. 

Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε χαὶ “Εχτορα νηυσὶ πέλασσεν, ΧῚΠ 
ἈΝ . »ἤὕ Ν - ᾽ὔ ΣΝ 1 , κ ) Ὡν 

οὺς μὲν ἕα παρὰ τῇσι πόνον τ᾽ ἐχέμεν χαὶ ὀιζὺν 

ὠλεμέως, αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαειγώ, 
, ΕΣ 5 ἐῷ ΄ ε ΕΣ 2 - 

όσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃχῶν χαϑορώμενος αἷαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων χαὶ ἀγαυῶν ““ππημολγῶν δ 

λαχτοφάγων, βίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 

ς Τροίην δ᾽ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ" 
) Ν [σὲ 2 5] “,. 2 2 ,ὴ «! Ἀ { . 

ὺ γὰρ ὅ γ᾽ ἀϑανάτων τιν᾽ ἐέλπετο ὃν χατὰ ϑυμὸν 

λϑόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ 4αναοῖσιν. 

οὐ δ᾽ ἀλαοσχοσιίην εἶχε χρείων ἐνοσίχϑων. - τ 

αἱ γὰρ ὃ ϑαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τὲ 

ψοῦ ἐπ᾿ ἀκροτάτης χορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 

)ρηικίης" ἔνϑεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν [δη, 

᾿αίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις χαὶ νῆες ᾿“'Ϊχαιῶν. 

νϑ᾽ ἀρ᾽ δ γ᾽ ἐξ ἁλὸς ἕζετ᾽ ἰών" ἐλέαιρε δ᾽ ᾿ἀχαιοὺς 16 

Ὁωσὶν δαμναμένους, Ζ4πιὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. -- 

ὑτίχα δ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόύεντος 

γαισινὰ ποσὶ προβιβάς" τρέμε δ᾽ οὔρεα μαχρὰ χαὶ ὕλη 

οσσὶν ὕπ᾽ ἀϑανάτοισι Π͵|οσειδάωνος ἰόντος. 

ὶς μὲν ὀρέξατ᾽ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵχετο τέχμωρ, 30 

10 οὐ δ οὐδ᾽ Π0ν1; αἰβίππχοναΐ ΠΟ ν πο. ἀλαοσχοτ:τίην] ΒΕΚΚΟΡ 

848 οὐ 188) οὐ 11 οαϊίονοβ, ἀλαοσχοπιιὴν ΕἰὈν] ἔδυ οηπθ5, ἀλαὸς 

ἰοπεινὴν Α: ν. Καὶ 5618. 



Ε- Ἐ. ῃ 
4 Ν: ολχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠῚ “1Τἰγάς: ἔνϑα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένϑεσι λίμνης 

τῳ ὧι 

390 

ὧϑ ῶι 

40 

χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφϑιτα αἰεί. 

ἔνϑ᾽ ἐλϑὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσχετο χαλκόποδ᾽ ἵππω 

ὠχυπέτα, χρυσῇσιν ἐϑείρῃσιν χομάογτε" 

χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσϑλην 
,ὔ ὕὔ, ς -“ 19 3) ᾿ ὶὔ χουσείην εὔτυχτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο. δίφρου. 

βῆ δ᾽ ἐλάειν ἐπὶ κύματ᾽ ἄταλλε δὲ χκήτε᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
’ 2 - 9 9 ΒῚ ,ὔ ,ὔ 

πάντοϑεν ἐχκ χευϑιιῶν οὐδ᾽ ἠγνοίησεν ἄναχτα, 

γηϑοσύνη δὲ ϑάλασσα διίστατο" τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο 
Ἐν Ν "δ᾽ Ε δες 9 δ ν ὃ ἢ 71) Ξ ῥίμφα μάλ᾽, οὐδ᾽ ὑπένερϑε διαίνετο χάλχεος ἄξων. 

Ἀ 12 2 2 - - 5 Ἐ ᾽, .᾿ τὸν δ᾽ ἐς ᾿“χαιῶν νῆας ἐύσχαρϑιιοι φέρον ὕπποι. 

ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαϑείης βένϑεσι λίμνης, 

μεσσηγὺς Τενέδοιο χαὶ ιεβρου παιπαλοέσσης. 

ἔνϑ᾽ ἕιπους ἔστησε “Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

λύσας ἐξ ὀχέων, πάρα δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ 

ἔδμεναι" ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας 

ἀρρήχτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖϑι μένοιεν 

γοστήσαντα ἄναχτα. ὃ δ᾽ ἐς στρατὸν ᾧχετ᾽ ᾿χαιῶν. 

Τρῶες δὲ φλογὶ ἴσοι ἀολλέες ἠὲ ϑυέλλῃ 
[φ , δι 2, - « 

Ἔχτορι Πριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο, 

ἄβρομοι αὐίαχοι" ἔλποντο δὲ νῆας ΑΙχαιῶ 00 χ ποντο δὲ νῆας ᾿Αχαιῶν 

αἱρήσειν, χτεγέειν δὲ παρ᾽ αὐτόφι πάντας ἀρίστους. 

21 ἔνϑα δέ! Πρνϊ, ἔνϑα τέ Ο. Ηδγιηδηη (44 ἤγιηπ. ὕεη. ὅ 
δὲ Ποῦ Ἴοο0 οἱ Θ 48. Ξ’ 216. Χ 141. ϑ' 868 ροδίπ]αν!. 94. χρ 

σῆσιν»] χρυσέησιν (χουσέοισιν τπιι5) ΠΡ]. χομάοντε!] χομόω 
ΠΡ. 21 ἐλάει»] ἐλάαν (ἐλάᾳφν ππι8) 110γ]. 29 γηϑοσύνη] Ο Ὁ 
Θαπ ΑΥΙΒίαυοΠο, γηϑοσύνῃ Α γὙΘΠᾺῸ] ὁπτὴ ΑὙἸβίορμδπα οὐ Ἠθγοαϊἃ 

εἰ.  ὅ40. Φ 3890. 42 παρ᾽ αὐτόφι]) γ]οιίαμο, παραυτόφι 1), π' 

αὐτόϑι Ο εἰ βαϊῆο ΕἸογθηίπα, παραυτόϑι ραποὶ: εἰ Δ 141. 6 



άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

λλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

1ργεΐους ὥτρυνε βαϑείης ἐξ ἁλὸς ἐλϑών, 
γ 4  ὴ ὶ μν 2 Λ Ῥ) 

ἰσάμενος Κάλχαντι ὁὀέμας χαὶ ἀτειρέα φωγήν. 

Π}Ὸαντὲ πρώτω προσέφη μεμαῶτε χαὶ αὐτώ" 

»“ΐαντε, σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν ᾿“χαιῶν 
- ὔ Ὶ -" ’ 

λκῆς μνησαμένω μηδὲ χρυεροῖο φόβοιο. 

λλῃ μὲν γὰρ ἐγώ γ᾽ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους 

ρώων, οἱ μέγα τεῖχος ὑπερχατέβησαν ὁμίλῳ -- 

ουσιν γὰρ πάντας ἐυχνήμιδες ᾿4χαιοί ---- 

ἢ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάϑωμεν, 

δ᾽ γ᾽ ὃ λυσσώδης φλογὶ εἴχελος ἡγεμογεύει 17ξι 

ἔχτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ᾽ ἐρισϑενέος πάις εἶναι. 

ρῶιν δ᾽ ὧδε ϑεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν, 

ᾧ χε καὶ ἐσσυμένον σπιερ ἐρωήσαιτ᾽ ἀπὸ νηῶν 
Ἂ ’ 2 , " δ ἢ ) Ν 2 , {({ 

χυπόρων, εἰ καί μιν ᾿Ολύμπιος αὐτὸς ἐγείρει. 

ἢ; χαὶ σχηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

μφοτέρω χεχοπιὺς σπιλῆσεν μένεος χρατεροῖο" 

ὑτὸς δ᾽, ὥς τ᾽ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσϑαι, 

; ῥά τ᾽ ἀπ᾽ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρϑεὶς 

γμήσῃ πεδίοιο διωχέμεν ὄρνεον ἄλλο, 

ἀπὸ τῶν ἤιξε Π]οσειδάων ἐνοσίχϑων. 

ιν δ᾽ ἔγνω πρόσϑεν ᾿Οιλῆος ταχὺς Αἴας, 
[Ὡ] 

ἵψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν" 

Σ 11, πάντες ἰγ65 ἴῃ οἷβ ἢ, ἅπαντας Ἐπιίαίηι5. 

σύμιεενόν ᾿ἰῦν]. 04 διωχέμεν] διώχειν [τ]. 

5) 2 ς ,ὔ “" Ἁ γ 7 )γ,ὴ ἡ Ἐ 

ὑτώ ἑοτα μεναι κρατερῶς χαὶι αἀνῶγεμεγ ἄλλους 

υἷα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρά, πόδας χαὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 

σα 

4τ σφῷ] σφὼ (σφῶν παι) [100]; ν. ρνδθῖ, Π. 8.8. ΟῚ πάντας] 

ἐσσυμιένον] 

ΧΗ 

00 



6 Ν: άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΙΠ ,,,4,ἴαν, ἐπεί τις νῶι ϑεῶν, οἱ "Ολυμσίον ἔχουσιν, 
Ψ, “. 2 ἣν , Ά, Ἂ “ μάντεϊ εἰδόμενος χέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσϑαι, --- 

το οὐ δ᾽ ὃ γε Κάλχας ἐστί, ϑεοπρόπος οἰωγνιστής" 
,, Ἀ ,ὔ ὶ ὦ Ψ ΔᾺΝ Ψ ἴχγια γὰρ μετόπισϑε ποδῶν ἠδὲ χνημάων 

ς.ς ΟὉ2 ΒΩ 5] » Ξ ΕΝ [2 ΜῚ ,ὔ 

ῥεῖ ἔγνων ἀπιόντος" ἀρίγνωτοι δὲ ϑεοί περ. 

χαὶ δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 

μᾶλλον ἐς χ λεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσξαι μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι, 

"ι οι μαιμάουσι δ᾽ ἔνερϑε πόδες χαὶ χεῖρες ὕπερϑεν.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 

»οὕτω νῦν χαὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι 

μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὥρορε, νέρϑε δὲ ποσσὶν 

ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι" μεγοινάω δὲ χαὶ οἷος 

80 ἽΜχτορι Π|ριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μόάχεσϑαι." 
ε ! Ι ! ! ν 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον 

χάρμῃ γηϑόσυνοι, τήν σφιν ϑεὸς ἔμβαλε ϑυμῷ" 

τόφρα δὲ τοὺς ὄπιϑεν γαιήοχος ὦρσεν ᾿ἡ'χαιούς φί “ ς. 01 2,“ Ἴ0χ 5 ι- χ 5) 
[4] ᾿ . - δι Ἁ »ὴ 5 οἱ παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν ἀνέψυχον φίλον ἤτορ. 

Ἐ - ». τεν 2 2 2 Ἢ ᾿ ,η -" 7ὴ δῦ τῶν δ᾽ ἅμα τ᾽ ἀργαλέῳ χαμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο 
ὔ 27 Ν δὴ Β] ,ὔ , καί σφιν ἄχος χατὰ ϑυμὸν ἐγίγνετο δερχομένοισιν 
ἰτὰ , ,ὔὕ -» ς ,ὔ ς ,ὔ Τρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερχατέβησαν ὁμίλῳ. 

᾿ . 65 , ἘΞ "5 , ὃ “» Ν τοὺς οἵ γ᾽ εἰσοράοντες ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον 

οὐ γὰρ ἕφαν φεύξεσθαι ὑπὲκ χαχοῦ" ἀλλ᾽ ἐνοσίχϑων 
ἜΡΩΣ Στ ἢ Ν ὕ, ὴ 90 ῥεῖα μετεισάμενος χρατερὰς ὥτρυνε φάλαγγας. 

Τεῦχρον ἔπι πρῶτον χαὶ 71ήἤιτον ἢλϑε χελεύων 

Π|ηνέλεών ϑ᾽ ἥρωα Θύόαντά τὲ “1ηίπυρόν τε 

τὸ οὐ δ οὐδ᾽ |ἰνῖ; αἰδίπηχοναὶ θγμθ. τ4 πολεμιζέμε 

πολεμίζειν Ἰἴῦγ]. τὸ μαιμάουσι] μαιμώωσι 110}. 19 μεγνοινά 

μενοιγώω ἸἰὈγ]. 88. εἰσοράοντες] εἰσορόωντες ἸἸὈ]. 



άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν ἴ 

’ὔ μὴ 2 ,ὔ ,ὔ » -«- 

Τηριόνην τὲ χαὶ ΑἸντίλοχον, μήστώρας αυτῆς. 

"ὺς ὅ᾽ γ᾽ ἐτοτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»αἰδώς, ᾿Ιργέιοι, κοῦροι νέοι" ὕμμιν ἐγώ γε 

αρναμέγοισι πέποιϑα σαωσέμεγαι νέας ἁμάς" 

δ᾽ ὑμεῖς πολέμοιο μεϑήσετε λευγαλέοιο, 

ὅν δὴ εἴδεται ἥμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 

πόποι, ἢ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 

ἡγόν, ὃ οὔ ποτ᾽ ἐγώ γε τελευτήσεσϑαι ἔφασχον, 

οῶασς ἐφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας" οἱ τὸ πάρος περ 

υζαχινῇς ἐλάφοισιν ἐοίχεσαν, αἵ τὲ χαϑ' ὕλην 

(ων παρδαλίων τε λύκων τ᾽ ἤια πέλονται 

ὕτως ἠλάσχουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ᾽ ἔπι χάρμη;" 

ς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος χαὶ χεῖρας ““χαιῶν 

ἔμνειν οὐχ ἐϑέλεσχον ἐναντίον, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 

ὅν δὲ ἑχὰς πόλιος χοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται 

γκεμόνος χαχότητι μεϑημοσύνῃσί τε λαῶν, 

᾿ χείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐχ ἐϑέλουσιν 

γῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ χτείνονται ἀν᾽ αὐτάς. 

λ᾽ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν 

γως ᾿Ἵτρεΐδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων, 

ὕνεχ᾽ ἀπητίμησε ποδώχεα Π]|ηλεΐωνα, 
"ἕας γ᾽ οὔ πως ἔστι μεϑιέμεναι πολέμοιο" 

ἰλ᾽ ἀχεώμεϑα ϑᾶσσον" ἀχεσταί τοι φρένες ἐσϑλῶν. 

μεῖς δ᾽ οὐκέτι καλὰ μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς, 

104 ἔπι γά 21] ἐσσὶ γώ . ΠΥ ΔΙ] ΟΡΟο: γά τ᾿ Εν » )4 ἔστι χάρμη) ἔπτὶ χάρμῃ [ἰὈΡῚ τηθ]ϊονοβ: χάρμης, χάρ((η 

61; Π1π| ἁρπονουαΐ ἸΚοΘρρθη, βου ϊρϑιῦ ΒΟΚκου. Οὗ .Χ4΄. δ1ὅ. ἃ 92. 

101 δὲ ἑχὰς] Ζοποάοίια οἱ Αὐἱβίορμαποα, δ᾽ ἔχαϑεν |ἰδτῖ οαμὶ 

ΠΙΒΙΆΡΟΠΟ: οἵ, Ε 191. 114. 115] ἀδιηπαὺ ΒΘΚΙςου 3; ν᾿. ΗΒ]. 1, 2τῦ. 

το 0 

10 

1τὸ 



8 Ν: Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠῚ πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν" οὐ δ᾽ ἂν ἐγώ γε 
2 ΟΝ , [σὲ , , ἀνδρὶ μαχεσσαίμην, ὅς τις πολέμοιο μεϑείη 

λυγρὸς ἐών" ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι πέρι χῆρι. 

190 ὦ πέπονγες, τάχα δή τι χαχὸν ποιήσετε μεῖζον 

τῇδε μεϑημοσύνῃ" ἀλλ᾽ ἐν φρεσὶ ϑέσϑε ἕχαστος 

αἰδῶ χαὶ νέμεσιν" δὴ γὰρ μέγα νεῖχος ὄρωρεν. 

ἽὝἝχτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαϑὸς πολεμίζει 

καρτερός, ἔρρηξεν δὲ πύλας χαὶ μαχρὸν ὀχῆα.““ 

190 ὡς τῆς χελευτιάων γαιήοχος οὔρσεν ᾿αχαιούς. 

ὶ δ᾽ ἄρ᾽ Ἧἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες. 
5) ἈΞ. 2, ΒῚ 2 ΄ ἡ 4 Ἁ 

ΤΩΣ ἃς οὔτ᾽ ἄν χεν ΄ρης ὀνόσαιτο μετελί ὼν 

οὔτε χ᾽ ᾿4“ϑηναίη λαοσσόος. οἱ γὰρ ἄριστοι 

χρινϑέντες Τρῶάς τὲ χαὶ “Εχτορα δῖον ἕμιμινον, 

180 φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάχεϊ προϑελύμνῳ" 
2 Ἁ »" 5 5] , λι9 »ἦὕἤ ὶ ,} ’ Σ , 19 ) , Ἔ ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, χόρυς χόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ 

ιναῦον δ᾽ ἱππόχομοι χόρυϑες λαμπροῖσι φάλοισιν 

γευόντων" ἃς πυχγοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 

ἔγχεα δ᾽ ἐπτύσσοντο ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

185 σειόμεν᾽ " οἱ δ᾽ ἰϑὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μόχεσϑαι. 
-" δ χ ,ὔ 2 , ψ ΡῚ Ὁ  ὙρῈΕ9 ογγπι; Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες" ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Εχτωρ 

2 ᾿ , 2 ἡ , «" ᾿) τῇ ,ὔ 

ἀντιχρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, 

ὅν τε χατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὥσῃ, 

δήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης" θηξςας τ ΓΟ τῆς Ἐν τἐλὺ 7: 01)5 

140. ὕψι δ᾽ ἀναϑρῴσχων πέτεται, χτυπέει δέ ὃ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ὕλη ὃ δ᾽ ἀσφαλέως ϑέει ἔμπεδον, ἧος ἵκηται 

111 οὐ δ οὐδ᾽ 101. 118 μαχεσσαίμην] [ΠΥΡῚ ἴδ6 ΟἸΠΠΟΒ 
«ἰαχεσαίμην 1), μαχεσσέμην τππ|8 6χ ἀθίθυ!ουῖθιβ. 120 χελευτιάων 

χελευτιόων ᾿ἴυτ]ϊ. 141 ἦος] ἕως ραποὶ ἴῃ οἷβ ἃ; εἵως Ο, ἕως ἃἂ 

ΠΠΠ5 σοᾶθχ, ὄφρ᾽ ἂν το] πὶ. 



ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 9 

γόπιεδον" τότε δ᾽ οὔ τι χυλίνδεται ἐσσυμένος περ'΄ - 
ς “Εχτωρ ἧος μὲν ἀπείλεε μέχρι ϑαλάσσης 

ἔα διελεύσεσϑαι κλισίας καὶ νῆας ᾿“χαιῶν 

τείνων" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πυχινῇς ἐνέχυρσε φάλαγξιν, 

ἢ ῥα μάλ᾽ ἐγχριμφϑείς. οἱ δ᾽ ἀντίοι υἷες ᾿“χαιῶν ) ῥὰ μάλ᾽ ἐγχριμῳφϑείς. οἱ ; ς ᾿χαιῶ 
, -}Ψ» ,ὔ " 2 ΒῚ ’ὔ ύσσοντες ξίφεσίν τε χαὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν 

σαν ἀπὸ σφείων" ὃ δὲ χασσάμενος σπιελεμίχϑη. 

υσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωγώς" 

» Τρῶες καὶ “ύχιοι χαὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

αρμένετ᾽ " οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν ᾿χαιοί, 

ὲ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες" 

λλ᾽ ὀίω, χάσσονται ὑπ᾽ ἔγχεος, εἰ ἐτεόν μὲ 

ρσὲ ϑεῶν ὥριστος, ἐρίγδουπος πόσις “Πρης."“ 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 

ηίφοβος δ᾽ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει 

ἰριαμίδης, πρόσϑεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην, 

οὔφα ποσὶ προβιβὰς καὶ ὑπασπίδια πιρροποδίζων. 
΄ ἊΣ 2 -" ’ ὶ " -" 

Ἰηριόνης δ᾽ αὐτοῖο τιτύσχετο δουρὶ φαειγῷ, 
" “ ἊΝ δὴ» 5 , 2 5)  ὶ ὦ " γ, αὐ βάλεν --- οὐδ᾽ ἀφάμαρτε --- χατ᾽ ὀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην 

χυρείην" τῆς δ᾽ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 

" χαυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ. “])ηίφοβος δὲ 

σπίδα ταυρείην σχέϑ᾽ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ ϑυμῷ 
᾿ , ᾿ .Λ - ᾿] δ [{ 2 οὐ 

γχος Μηριόναο δαΐφρονος" αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
ς ’ ) ,ὕ » Ὁ» , 1} ὍΣ," 

, ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο, χώσατο δ᾽ αἰνῶς 

φότερον, γνίχης τε χαὶ ἔγχεος, ὃ ξυγέαξεν. 

ῆ δ᾽ ἰέναι παρά τὲ χλισίας χαὶ νῆας ᾿χαιῶν 

142 ἐσσυμένος] ἐσσύμενός ᾿10τ]. 148 ἦος] εἵως 11], ἀπεί- 
8] ἀπείλει ΠΡ]. 

ΧΠῚ 

150ὺ 

100 

10ῦ 



10 Ν: άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠῚ οἰσόμεγος δόρυ μαχρόν, ὕ᾽ οἱ χλισίηφι λέλεισιτο. 
ς 12 ὕ, , Ἁ Ὗ ὕὔ Ν᾽ , οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

1ιτὸ 7Τεῦχρος δὲ πρῶτος Τελαμώγιος ἄνδρα κατέκτα, 
ἩΠ3 τἰχμητήν, πολυϊππου Μέντορος υἱόν βοιον αἰχμητήν, πολυϊππου Μέντορος Ἷ 

γαῖε δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλϑέμεν υἱας ᾿Αχαιῶν, 
’ ἢ , ΄, ., 3 ἃ 

χούρην δὲ Πριάμοιο νόϑην ἔχε Μηδεσιχάστην 

αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυϑον ἀμφιέλισσαι, 

ιτὸ ἂψ εἰς ἔ]λιον ἦλϑε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσιν, 

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ: ὃ δέ μιν τίεν ἰσα τέχεσσιν. 
’ὔ .᾽ εν "» «ς 2 "ὕὔ 9 “. - 

τόν ῥ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ᾽ οὔατος ἔγχεϊ μαχρῷ 

νύξ, ἐκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὃ δ᾽ αὐτ᾽ ἔπεσεν μελίη ὥς. 

ἥ τ᾽ ὄρεος χορυφῇ ἕχαϑεν περιφαινομέγοιο 

180 χαλχῷ ταμγομένη τέρενα χϑονὶ φύλλα πελάσσῃ. 
«ἱ , 2 Ν ὶ 7 ς , ’ 7η - ὡς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποιχίλα χαλχῷ. 

Τεῦχρος δ᾽ ὡρμήϑη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι" 

ἽἜχτωρ δ᾽ ὁρμηϑέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
ἈΑ9.. δ Ἁ 2 Ἐν ἈΝ ΕΝ , ’ 27 

ἀλλ᾿ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 

,»ἱ οΌ οι τυτϑόν" ὃ δ᾽ ᾿μφίμαχον, Κιεάτου υἱ᾽ ᾿αΑχτορίωγος, 

γισσόμενον πόλεμόνδε χατὰ στῆϑος βάλε δουρί. 
ὶ Υ “-- 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἔπ᾽ αὐτῷ. 

“Ἔχτωρ δ᾽ ὡρμήϑη χόρυϑα χροτάφοις ἀραρυῖαν 9 ᾿Υ Ί ἢ ἘΝ Ν ρ Ξ αν 

χρατὸς ἀφαρπάξαι. μεγαλήτορος μφιμάχοιο" 

190 “ἴας δ᾽ δρμηϑέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ 

“Ἔχτορο ἀλλ οὔ πῃ γοὼς εἴσατο, πᾶς δ᾽ ἄρα γαλχῷ στορος. .λ πῇ χς ; πᾶς ρα χαλχᾷ 

σμερδαλέῳ χεχάλυφϑ'᾽" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὗτα, 

ὦσε δέ μιν σϑένεϊ μεγάλῳ. ὃ δὲ χάσσατ᾽ ὀπίσσω 

112 ἐλϑέμεν]} ἐλϑεῖν 1107. 191 χρὼς] ΖεποάοίπΒ, χροὸς 110} 
οἴπὴ ΠΟΡΟ απο, χρόος ΑΥΙΒΙΔΙΌΪΠΙΒ. 



ἹΜάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν:  Ν Π 

χρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ᾽ ἐξείρυσσαν ᾿Αχαιοί. ΧΙ 

μῳφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε ΪΜενεσϑεὺς 190 

"χοὶ “;ϑηναίων χόμισαν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, 

ἀβριον αὖτ᾽ ἡἴαντε μεμαότε ϑούριδος ἀλκῆς. 

ς τὲ δύ᾽ αἶγα λέοντε χυνῶν ὕπο χαρχαροδόντων 

ἡπάξαντε φέρητον ἀνὰ ὁωπήια πυχγά, 
“ ς Α ΄, Ν -“ 2 ῇ ς 

νοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε, 200 

: ῥὰ τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω “}1ἴαντε χορυστὰ 

ύχεα συλήτην. χεφαλὴν δ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς 

ἵνψεν ᾿Οιλιάδης, κεχολωμένος ἀμφιμάχοιο, 

Ὃ δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι’ ὁμίλου. 

ὕχτορι δὲ προπάροιϑε ποδῶν πέσεν ἐν χονίῃσιν. 90ῦ 
Ἃ δὰ ’, . ,ὔ ΠΩΣ ᾿ ὶ 7 2. η ΠΑΡ ἢ χαὶ τότε δὴ πέρι κῆρι Ποσειδάων ἐχολώϑη 

ὠγοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι" 

ἢ δ᾽ ἰέναι παρά τε χλισίας καὶ νῆας ““χαιῶν 

Ὁυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ χήδε᾽ ἔτευχεν. 
νυ ᾿ ἐν 391 ς ὶ η ᾿ ΡΣ ΄ δομεγνεὺς δ᾽ ἄρα οἱ δουριχλυτὸς ἀντεβόλησεν, 510 

χόμενος παρ᾽ ἑταίρου, ὅ᾽ οἱ νέον ἔχ πολέμοιο 

ϑὲε χατ᾽ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέι χαλχῷ. 

ν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ᾽ ἰητροῖς ἐπιτείλας 
2 ΄ ,, Ν ’, , 

ε») ὃς χλισίηνγ" ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίγα 

τῷ -- οι 

κ δὲ , , 2 Ὁ ἢ 
τιάειν. τὸν ὁὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχϑων 

, ᾿ τ ὶ ᾽, τᾷ ΄ὔ 
γάμενος φϑογγὴν ᾿νδραίμονος υἷι Θόαντι, 

πάσῃ Π]λευρῶνι χαὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 

ἰτωλοῖσιν ἄνασσε, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ" 

» Ἰδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ 

γχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἱες ᾿Αχαιῶν ;“" 530 

210 ἀντιάειν)] ἀντιάαν (ἀντιάᾳφν πη8) ΡΥ]. 



12 Ν: αχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠΠΠ τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

»»,ὦ Θόαν, οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ᾽ αἴτιος, ὅσσον ἐγώ γε 

γιγνώσχω" πάντες γὰρ ἐπιστάμεϑα πτολεμίζειν. 

οὔτε τινὰ δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄχγῳ 

50 εἴχων ἀγνδύεται πόλεμον χακόν᾽ ἀλλά που οὕτω 

μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέι Κρονίωνι, 

γωνύμνους ἀπολέσθαι ἄπ᾽ ΄ἄργεος ἐνθάδ᾽ ᾿“χαιούς. 

ἀλλὰ Θόαν --- χαὶ γὰρ τὸ πάρος μεγεδήιος ἦσϑα, 

ὀτρύγνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅϑι μεϑιέντα ἴδηαι, --- 

280 τῷ νῦν μήτ᾽ ἀπόληγε χέλευέ τὲ φωτὶ ἑχάστῳ."" 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑωνγ:" 

» Ἰδομενεῦ, μἡ χεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν 

ἐχ Τροίης, ἀλλ᾿ αὖὐϑι χυνῶν μέλπηϑρα γένοιτο, 

ὅς τις ἐπ᾿ ἤματι τῷδε ἑχὼν μεϑιῇσι μάχεσϑαι. 
᾿ 

ἀλλ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴϑι' ταῦτα δ᾽ ἅμα χρὴ [δ ὡς: σι 

σπεύδειν, αἵ χ᾽ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ᾽ ἐόντε. 

συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν χαὶ μάλα λυγρῶγ᾽ ΄ φ Ν ] Ἶν 1) 718} πα ταν Ἢ ἸΠ ρα τα Κὶς 

γῶι δὲ χαί χ᾽ ἀγαϑοῖσιν ἐπισταίμεσϑα μάχεσϑραι."" 
«ἱ ᾿ ν « Χ ὌῚ "ὕ, ν »λ ΄ 2 Ὧν ἘΞ 
ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὕτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν. 

240 ᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυχτον ἵχαγεν, 
ἘΠ ’, Δ " -" ΄, ὶχ τ Ῥ Θύσετο τεύχεα χαλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε 

- Ὅν. 5.) 5] -“ 2 η 7 [4 σ΄ ΄, 

βῆ δ᾽ ἔμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἥν τε Κρονίων 

χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾿Ολύμσου 
Ἑ ὶ - ΤῸ» ΒΕ πον μα ι,ὕ Ὁ ᾿Ν ἧς δειχνὺς σῆμα βροτοῖσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί 

945 ὡς τοῦ χαλχὸς ἕλαμσιΣ περὶ στήϑεσσι ϑέοντος. 

2292 γῦν γ}] Αυὶβίδιο δ, γ᾽ Ομ ἐπηΐ 1100} ΡΠ πη οἱ ορίίπηϊ. 

221 γωνύμγνους] νωνύμους 4111; οἵ. 1 τὸ. 284 μεϑιῇσι] μεϑίησ 
ΠΡῚῚ (μεϑεησι ῬΑΠπϑοϑέιιβ. ΚΥΤ.), ΘΟΡΡΟΧΙ ΕλΘδΙ; οἵ, Β' 182. 



“Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἱ ϑεράπων ἐὺς ἀντεβόλησεν 

ἐγγὺς ἔτι χλισίης᾽" μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ἤει 

ἰσόμενος. τὸν δὲ προσέφη σϑένος ᾿Ιδομενῆος" 

»"Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχύ, φίλταϑ᾽ ἑταίρων, 

ίπτ᾿ ἦλϑες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηιοτῆτα; 

ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀχωχή, 
,ὔ 2 ,ὔ Ν᾽ ,, 2 δὶ) Ὶ Ἁ ἐ τεὺ ἀγγελίην μετ᾽ ἕμ᾽ ἤλυϑες; οὐδέ τοι αὐτὸς 

"» 
ς σϑαι ἐνὶ χλισίησι λιλαίομιαι, ἀλλὰ μάχεσϑϑαι."" 

Υ 2 Ε ΄, , : , πα - τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

,»[]ϑομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε χαλχοχιτώνων,] 

ἔρχομαι, εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ χλισίῃσι λέλεισιται, 

ἰσόμενος" τό νυ γὰρ χατεάξαμεν, ὃ πρὶν ἔχεσχον, 

ἰσπίδα 4ηιφόβοιο βαλὼν ὑπερηγορέοντος."“ 
α 19 ΟΥΞΕΕῚ δ᾽ Χ 7: - Ξ.- τὴς τὰ , Ἄλτδν τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα 

νὁούρατα δ᾽, αἵ χ᾽ ἐθέλῃσθα, καὶ ἕν χαὶ εἴχοσι δήεις 
ς :» 2 ηῚ ’, Ἁ 2 ᾽: ; 

ἑσταῦτ ὃν ψλισίῃ πρὸς ἐγώπια παμῳφαγάοντα, 

Τρώια, τὰ χταμένων ἀποαίνυμαι. οὐ γὰρ ὀίω ᾽ ἰ ἢ Ν 
ἣν, η Ὁ» ἐνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν" 

ὦ μοι δούρατά τ᾽ ἔστι χαὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

αἱ χόρυϑες χαὶ ϑώρηχες λαμπρὸν γανάοντες.““ 
᾿ 9 5 , , ΡῚ , ΔΆ ΞΞ τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

»καί τοι ἐμοὶ παρά τε χλισίῃ χαὶ νηὶ μελαίνῃ 

πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων" ἀλλ᾽ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσϑαι. 

οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐμὲ φημὶ λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς, 
͵ Ἐπ τᾺ 

2 Ἁ . Ἅ , ) Ἁ ἐσ. ἢ ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ χυδιόνειραν 

Ες ἘΞ [ΩΝ κῶν ψν , ΟΞ Ε Εἶς ΓΎΨῚ ἢ "1" 5 τ ΩΡ 

202 ἀγγελίην] ἀγγελίης ἸἰὈνῚ; ἀοοιβαξίντμη 5111} Ἰοθο 1 2060 
. ΒῚ η ᾿ . ΎὙ 

ΓΙ δι ποραῦ ΒΘΗΙΟΥ ; ποῸ Ἰοθο τιν᾽ ἀγγελίην ὀοηθοῖς ΝΆποΚ. 

950] οχηϊἐππΐ ΠΠὈΥΪ τηϑ] ον οθ. 2601 παμφανάοντα! παμφανόωντα 

Ερν]. 2058 γαγνάοντες] γαγόωντες ἴθι]. 

ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 13 

ΧΙΠ 

200 

90ὃ 



14 Ν: Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠῚ ἵσταμαι, ὁππότε γεῖχος ὀρώρηται πολέμοιο. 

ἄλλον πού τινὰ μᾶλλον ᾿Ἰχαιῶν χαλχοχιτώνων 

λήϑω μαρνόμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀίω.“ 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

τὸ ,,οἰδ᾽ ἀρετὴν οἷός ἐσσι" τί σὲ χρὴ ταῦτα λέγεσϑαι; 

εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεϑα πάντες ἄριστοι 

ἐς λόχον, ἔνϑα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν, 

ἔνϑ᾽ δ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ᾽ ἄλκιμος ἐξεφραάνϑη, --- 

τοῦ μὲν γάρ τε χαχοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ, 

280 οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσϑαι ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ ϑυμός, 

ἀλλὰ μετοχλάζει χαὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει, 

ἐν δέ τέ οἱ χραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει 

κῆρας ὀιομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ ὀδόντων" 

τοῦ ὁ ἀγαϑοῦ οὔτ᾽ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτε τι λίην 

380 ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν, 

ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαὶ λυγρῇ" - 

οὐδέ χεν ἔνϑα τεόν γε μένος χαὶ χεῖρας ὄνοιτο. 

εἰ πὲρ γάρ χε βλῇο πονεύμενος ἠὲ τυπείης, 

οὐχ ἂν ἐν αὐχέν᾽ ὄπισϑε πέσοι βέλος οὐδ᾽ ἐνὶ γώτῳ, 

290 ἀλλά χὲν ἢ στέργων ἢ νηδύος ἀντιόάσειεν 

πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν. 

ἀλλ᾽ ἄγε μηχέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὡς 

ἑσταότες, μή τιού τις ὑπερφιάλως νεμεσήσῃ" 

ἀλλὰ σύ γε χλισίηγδε κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος." 

29 ὡς φάτο" ίΙηριόνης δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος 'ρηι 

211 ὀρώρηται] Ιἰδν], ὀρίνηται. οΟμΙΘοουιηΐ νὰ ΠΟ ΘΡΘΙ. 6 
ΝάθΟΚ; ν᾿ 817. 280 ἐεειδὰν]) 1011, ἔχσεί χε Ββιζκθν 3. 

288 βλῇο)] βλῆο ππὰ5, βλεῖο οθίθυὶ 1100}; οουτοχὶς Οὐμοὶ Νὸν 
Προ. (1858) Ρ. 382. 



ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

αρπιαλίμως χλισίηϑεν ἀνείλετο χόάλχεον ἕγχο οτιαλί, “λισίη ἐνείλετο χάλχ γχος, 
,- ῚΧ 57 ἣ - , , , ΄ ἢ δὲ μετ᾽ ᾿Ιδομενῆα μέγα τπιτολέμοιο μεμηλώς. 
ἷἴος δὲ βροτολοιγὸς Ἄρης πόλεμόνδε μέτεισιν, 
» ὶΝ ΄, ΄ ΩΝ « . ᾿ τ ΕΝ ΣΕ 
ᾧῷ δὲ «φόβος φίλος υἱὸς ἅμα χρατερὸς χαὶ ἀταρβὴς 

Ἴπετο, ὃς τ᾽ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν, --- 7 »ς ὃς φοβή νορί 7180 7101 :͵ 1»; 

Α κ- ὙΚΩ ΗΝ ᾿ὰς ΥΞ 2 ’ Ξ , ’, Ρ 

ὼ μὲν ἄρ᾽ ἐχ Θρήχης ᾿Εφύρους μέτα ϑωρήσσεσϑο) 

ἐ μετὰ «Ῥλεγύας μεγαλήτορας" οὐδ᾽ ἄρα τώ γε ΠΥ Ὶ 2 5. ᾿"  ΟΘΟΘ Ν Ξ 

ἔλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωχαν" -- 

οἷοι Μηριόνης τε χαὶ ᾿Ιδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν 

σαν ἕς πόλεμον χεχορυϑιμένοι αἴϑοπι χαλκῷ. 
οῇ Ν ,ὔ Ἷ ᾿Ὶ -“ 2) ἢ 

ὸγ χαὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦϑον ἕειπεν 
ὺ - Ξ᾿ Β}» ΐ, ἼΟΣ, [δ η Ξ 

»»Ζευχαλίδη, πῇ τ᾽ ἂρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον; 
ΣΝ ἣ ΞΡ ς ν “- »} 2 Ν , Ξ ἐπὶ δεξιόριν παντὸς στρατοῦ ἢ ἀνὰ μέσσους 
ΒΡ) 2 3} 7) 2 ΝΥ ,7ὔ 2, [ 

ἐπ᾿ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔ ποϑὲε ἕλπομαι οὕτω 

εύεσϑαι πολέμοιο κάρη χομάοντας ᾿αΙχαιούς.“ 

τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

γηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμυνέμεν εἰσὶ καὶ ἄλλοι, 

ΠΠὰἀντές τε δύω Τεῦχρός θ᾽, ὃς ἄριστος ᾿“χαιῶν 

οξοσύνῃ, ἀγαϑὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ" 

“μιν ἅδην ἐλάουσι χαὶ ἐσσυμένον πολέμοιο 

Ἔχτορα Πριαμίδην, εἰ χαὶ μάλα καρτερός ἐστιν]. 
2 ;» ς Β] -" ,ὔ Ὁ ’ 

ἰπιύ οἱ ἐσσεῖται μάλα πὲρ μεμαῶτι μάχεσϑαι, 

είνων γιχήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 

ἥας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων ἤας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίω, 

508. 110. 

810. χομάοντας] χομόωντας 1101. 512 ἀμυνέμεν] ἀϊιύνειν 
1]. 81 ὅἄδη»] Ο, ἄδην εδίοι; ν. Ε 3208. ἐλάουσι] ἐλόωσι 

 (ὁλόωσι ἅιο)ὴ. ἐσσυμένον] ἐσσύμενον 101. ὃ8ὅ 16] οἠμηιτ[ππηΐ 
ΟΥΪ τη6]10108. δὲ χαὶ] Βϑιηίϊθυ, χαὲὶ εἰ 1100]. Οἷ. Ε 410; ν 292. 
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ΧΠῚ 

ὉΡΗ 

9 ὧν 

[ὩΣ σι 

540 

54Ὁ 

10 Ν: άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ἐμβάλοι αἰϑόμενον δαλὸν νήεσσι ϑοῇσιν. 

ἀνδρὶ δέ χ᾽ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος “ας, 
«' ΄, 32 )7 Ν ΑΛ ΄ 2 , ὃς ϑνητός τ᾽ εἴη χαὶ ἔδοι 4 ημήτερος ἀκτήν, 

Ὡ- ς δῇ Υ. ,ὔ, ὶὕ χαλκῷ τὲ ῥηχτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν. 

οὐδ᾽ ἂν ᾿χιλλῆι δηξήγορι χωρήσειεν 

ἔν γ᾽ αὐτοσταδίῃ" ποσὶ δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν. 

γῶιν δ᾽ ὧδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα 2 Ν δ χ Ν 2 φί χ 

εἴδομεν, ἠέ τῷ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν." 

ὡς φάτο" Μί|ηριόνης δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος ᾽Ἄρηι 

ἦρχ᾽ ἔμεν, ὄφρ᾽ ἀφίχοντο χατὰ στρατὸν ἡ μιν ἀγώγει. 

οἱ δ᾽ ὡς ᾿Ιδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴχελον ἀλκήν, 

αὐτὸν χαὶ ϑεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 
, Ξ ΣΦ οἷ 3. “ὦ 2 - “ “2 Ξ χεχλόμεγνοι χαϑ' ὅμιλον ἐπ᾿ αὐτῷ πάντες ἔβησαν 

τῶν δ᾽ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρυμγνῇσι γέεσσιν. 

ὡς δ᾽ ὅϑ᾽ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι 

ἤματι τῷ, ὅτε τε πλείστη χόνις ἀμφὶ χελεύϑους, 
«᾿ 9. Ὁ ,ὕ Ψ, ς - 2 ,ὔ οἱ δ᾽ ἄμυδις χονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην, 

« 2 -" ς ΞΟ Σ τ Ἷ , λ5. εν, -»" ὡς ἄρα τῶν ὁμόσ᾽ ἦλϑε μάχη, μέμασαν δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
2 7 ὴη ἌΝ ΟΝ η 2 , 2 ,ὔὕ “-" 

ἀλλήλους χαϑ'᾽ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέι χαλκῷ. 
ΒΥ ὶΝ { Ἷ 2 μὰ ἔφριξεν δὲ μάχη φϑισίμβροτος ἐγχείῃσιν 

- ε ΟῚ , . 7.97 Ὁ ΞΡ δ μαχρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας᾽ ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν 

αὐγὴ χαλκείη κορύϑων ἄπο λαμπομενάων 

ϑωρήχων τὲ γεοσμήχτων σαχέων τὲ φαειγῶν 

ἐρχομένων ἄμυδις. μάλα χε ϑρασυχάρδιος εἴη, 

ὃς τότε γηϑήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ᾽ ἀχάχοιτο. 
Ἁ 595 ᾿ , ΤΩ , τ . τὼ δ᾽ ἀμφὶς φρογνέοντε δύω Κρόνου υἱε χραταιὼ 

ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἑἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά. 

8806 οἱ δ οἵ τ᾽ 1100], οοΥνγοχὶς ΟΠ Ἰϑί. 



Πάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

ὺς μέν ῥὰ Τρώεσσι καὶ “ἔχτορι βούλετο νίχην, 

δαίνων ᾿“χιλῆα πόδας ταχύν᾽ --- οὐ δέ τι πάμπαν 

᾿ελε λαὸν ὀλέσϑαι ᾿Αχαιικὸν ᾿Πλιόϑι πρό, 

λὰ Θέτιν χύδαινε χαὶ υἱέα χαρτερόϑυμον" --- 

γγεΐους δὲ Ποσειδάων ὀρόϑυνε μετελϑών, 

ϑρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός" ἤχϑετο γάρ ῥα 

γωσὶν δαμναμένους, 4τποιῳὸ δὲ χρατερῶς ἐνεμέσσα. 

μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ᾽ ἴα πάτρη, 
ν᾿ ν ΄ , ᾿ ῃ πλὴν ς λὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ἤδει 

) ῥα χαὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινεν, 

ϑοῃ δ᾽ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ ἐοικώς. 

ὶ δ᾽ ἔριδος κρατερῆς καὶ δμοιίοο πτολέμοιο ἀν θ᾽ ὠρμοθλγει ἐείθλω; πτῸ ΠΟὉ 
Ὧαρ ἐπαλλάξαντες ἐπ᾿ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, 

“ὦ 2 "ἷἤὕ , χ -“ ’ Φ ν 

οηχτόν τ ἄλυτόν τε, τὸ πολλῶν γούνατ ξλυσεν. 

ἕνϑα μεσαιπόλιός περ ἐὼν 4αναοῖσι χελεύσας 

Ὁμενεὺς Τοώεσσι μετόλμενος ἐν φόβον ὦρσεν. 

Ῥγεὲ γὰρ ᾿Οϑρυονῆα Καβησόϑεν ἔνδον ἐόντα, 

ὅα νέον πολέμοιο μετὰ χλέος εἰληλούϑει, 

6. δὲ Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην 
; ὶ ΒῚ , ὶ ς , ὶχ , 2, σσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον, 

Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἱὰς χαιῶν. ' χ 

σέμεναι" ὃ δὲ μάρναϑ᾽ ὑποσχεσίῃσι πιϑήσας. 

941 μέν ῥα] ΑΓ οἴπὴ Αὐ᾽βίανοϊιο, μὲν ἄρα οθίουὶ ΠΠν]. 

66 ἀνάξδνον) ν. 1140. 
ἰοτηου 11ἰὰ5. ΥΟἹ. 11. τῳ 

δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ᾽ ἔσχετο χαὶ χατένευσεν 

48 οὐ δέ τι] οὐδέ τι γϑιοὶ ἴῃ οἷβ. ἃ (θαι ΑΥἰβίδυο]ο), 

ΟΘίου] ΟΠ] ΑΥδίοριδηθ; οἵ, 1 485. [Η͂ 400; οὐ δ᾽ αϊδιπηχοραΐ 
ἘΣ Ρ' 5 ΡᾺΥ Ξ Ἃ ᾿. ἀν Υ͂Ξ, ἘΞ ΡΥ - ΕΣ ᾿ 2 3 ᾽ν 6. ϑοῦ ἤει] ρᾶιοὶ, ἤδη νϑὶ ἤδη ρ]θυίαιιθ, ἤδη ππτι8. 

ἔτ τ , , Ἐπ τς η Ν . 
ὅ8 ὁμοιίοο] ὁμοιίου Ἰἰθνϊ. σττολέμοιο] :τολέμοιο μ] ον πθ. 

ΤῊ 
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5600 



18 Ν: άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΠῚ ᾿"ομενεὺς δ᾽ αὐτοῖο τιτύσχετο δουρὶ φαεινῷ, 

8τ: χαὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών" οὐδ᾽ ἤρχεσε ϑώρηξ 

χάλχεος ὃν φορέεσχε, μέσῃ δ᾽ ἔν γαστέρι πῆξεν. 

δούπησεν δὲ πεσών" ὃ δ᾽ ἐπεύξατο φώνησέν τε" 

», Οϑρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ᾽ ἁπάντων, 

τὸ εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις, ὅσ᾽ ὑπέστης 
, ς ὃ ει Ὶ ἕξιν Σ ,ὕ [δ “αρδανίδῃ Πριάμῳ: ὃ δ᾽ ὑπέσχετο ϑυγατέρα ἥν. 

καί χέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ᾽ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν, 

δοῖμεν δ᾽ ᾿“τρείδαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστην 
ἜΣ “7 ἐξ πῦρ ΝΜ ’ ΣΝ , 2ὔ ζ σὲ .ὔ ργεος ἔξ ἀγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν 

Ξ 5) χὴ 2 , Ρ᾿: ΄ ΄ὔ 880. Ἰλίου ἐχπέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον. 

ἀλλ᾽ ἕπευ, ὄφρ᾽ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεϑα ποντοπόροισιν 
2 Ν “ 2 Ν , 3) δ ν “ 2 {{ ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ καχοί εἰμεν. 

ὡς εἰπὼν ποδὸς ξλχε χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην 

ἥρως ᾿Ιδομενεύς. τῷ δ᾽ Ἄσιος ἦλϑεν ἀμύντωρ 
ἐὰ φ». ’, Ὑ ἢ - Ἂ ΜΙ ,ὕ Ξ ΞΥ, 88ῦ πεζὸς πρόσϑ' ψιπων" τὼ δὲ πνείοντε χατ᾽ ὥμων 

ὍΝ Σ) Δ 5. ς ,ὔ { ’ « Ὶ [42 » αἰὲν ἔχ᾽ ἡνίοχος ϑεράπων. ὃ δὲ ἵετο ϑυμῷ 

᾿Ιδομενῆα βαλεῖν" ὃ δέ μιν φϑάμενος βάλε δουρὶ 
Ὶ ς . . -“ Ἁ ὶχ ν 2, 

λαιμὸν ὑπ᾽ ἀνϑερεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 
7 2 - [4 - "7 ΡλῚ 3) Α ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεεν ἢ ἀὀχερωὶς 

890 ἠὲ πίτυς βλωϑρή, τήν τ᾽ οὔρεσι τέχτονες ἄνδρες 

ἐξέτα μον πελέχεσσι γνεήχεσι νήιον εἴγαι" 

ὡς ὃ πρόσϑ᾽ ἵιπων χαὶ δίφρου χεῖτο τανυσϑείς, 

βεβουχώς, χόνιος δεδραγ μένος αἱματοέσσης. 

ἐχ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν" 
᾿ » 85 “δ Εν έτον , εὐκονκες 53. ἢ 896 οὐδ᾽ ὅδ᾽ γ᾽ ἐτόλμησεν, δηίων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας 

819 ἔξ ἀγαγόντες] ἐξαγαγόντες Ἰἴῦγ]. 9888. ἕλκδ] Αὐἱβίαγοϊ 

εἷλχε ΠΥ]. 



μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

ἘΠ ,ὔ ᾿Ὶ ᾿»»}9 , “2 

ἵιπους στρέψαι. τὸν δ᾽ ᾿Αντίλοχος μενεχάρμης 

οἱ μέσον περόνησε τυχών" οὐδ᾽ ἤρκεσε ϑώρηξ 
« , , 9 5 , -Ἔ 

χεος ὃν φορέεσχε, μέσῃ ὁ᾽ ἐν γαστέρι πῆξεν. 

ὰρ ὅ γ᾽ ἀσϑμαίνων εὐεργέος ἔχπεσε δίφρο 0 Ἢ γεαι 0705. δζ ἀὐλύοιος 

οὺς δ᾽ ᾿Αντίλοχος μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς 

ασεὲ Τρώων μετ᾽ ἐυχγήμιδας ᾿Ἰχαιούς. 
, Ἁ , Α ), 2 ὶ -“ 

7ηίφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυϑεν ᾿Ιδομενῆος, 

ίου ἀχνύμενος, χαὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος 
’ὔ ,ὔ Ν ς ΒῚ 5]  Ἀὶ , 2 5 "μεγνεύς" χρύφϑη γὰρ ὑπ᾽ ἀσπίδι πάντοσ᾽ ἐίσῃ, 

΄ ἄρ᾽ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν χαὶ νώροπι χαλχῷ 

τὴν φορέεσχε, δύω χανόνεσσ᾽ ἀραρυϊαν" 

ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλχεον ἔγχος, 

᾿ἡφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιϑρέξαντος ἄυσεν 
ΒΡ ὶ) «! ’ «ς ,ὔ ἢ Ν᾿ - ἑος. οὐ δ᾽ ἅλιόν δὰ βαρείης χειρὸς ἀφῆχεν, 

᾿ ἔβαλ᾽ “Ιππασίδην ̓  Υνήνορα ποιμένα λαῶν 

Ὁ. ὑπὸ πραπίδων, εἶἴϑαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν. 

φοβὸος δ᾽ ἔχπαγλον ἐπεύξατο μαχρὸν ἀύσας" φ ς (ΤΙ γλ “] μ τᾷ 5 

᾿ἢ , 3, Ὁ 9} πῖς Ὁ ἢ γὴ Ὁ Ἔ ᾿ οὐ μὰν αὐτ᾽ ἄτιτος χκεῖτ᾽ ΄ἥσιος, ἀλλά ξ φημὶ 
" ’ὔ »ὕ ὔ - “δός πὲρ ἰόντα πυλάρταο χρατεροῖο 

ι », αν Σ »: ."» σ δ᾽ ἿῊΝ Ἄγα 2 Σ ΚΟΥ 

)ς ἕφατ ογεΐοισι ὁ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο, 

λόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν  ὄρινεν" 
δ᾽ 5» , ΄ ἘΠ αν γ , ς , 

οὐδ᾽ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου, 

χὰ ϑέων περίβη χαί οἱ σάχος ἀμφεκχκάλυγνεν. 
[ Η ΡΥ 5 Ξς , 4, ἜΤ Ἀ ς - μὲν ἔπειϑ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

ὃ. ῬΉ110]. Ῥαρᾶδο. τ8 (1856) Ρ. 188. 

σειν χατὰ ϑυμόν, ἐπεί δά οἱ ὥπασα πομπόν.“ 

19 

410 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ Π|ῦν1; αἰδίπηχοναί ἤθγπθ. 491-499] ἰηΐρυ- 
ὉΒ 6586. ΟΘΟἸ]]α 5. Θ. 882 5ᾳᾳ. ἀθιπομβίναν ΕΙΟΠαρ απ. ΕΔΗΪΚΘ, 
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44 

20 Ν: ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΜΜηκιστεὺς ᾿Εχίοιο πάις χαὶ δῖος ᾿“λάστωρ, 

γῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.) 
2 δ ὮΣ . - , 7 « .2 ΣΝ Ἰδομενεὺς δ᾽ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυχτὶ χαλύνψιαι 

ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν ᾿Αχαιοῖς. 

ἔνϑ᾽ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν 

ἥρω᾽ ᾿Αλκάϑοον --- γαμβρὸς δ᾽ ἣν ᾿Αγχίσαο, 

πρεσβυτάτην δ᾽ ὥπυιε ϑυγατρῶν “Πιποδάμειαν, 

τὴν πέρι χῆρι φίλησε πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 

ἐν μεγάρῳ" πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο 

χάλλει καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί; τοὔνεχα χαί μιν 
- 3) τ 2 ΣᾺΣ γον “ 3) , τ γῆμεν ἀνὴρ ὥριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ" --- 

τὸν τόϑ'᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιδομενῆι Π]|οσειδάων ἐδάμασσεν 

ϑέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυϊα" 
οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ᾽ οὔτ᾽ ἀλέασϑαι, 

ἀλλ᾿ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον 

ἀτρέμας ἑσταότα στῆϑος μέσον οὔτασε δουρὶ 

ἥρως Ιδομενεύς, δῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ γιτῶνα 1 Ξ) ΄ 9) Ν Ἷ 8 μ ἢ φ 26: 

ς 

Ν 
Ὗ" ΄ 2 ὍΣ γ, 2 ΄ Ν ὶ , δὴ τότε γ᾽ αὖον ἄυσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί. 

δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ᾽ ἐν χραδίῃ ἐπεπήγει, 
ἡ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν 

ἔγχεος" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος ΄ἥρης γχξος ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἔχπαγλον ἐπεύξατο, μαχρὸν ἀύσας" 

»ΔἹᾶηίφοβ᾽, ἡ ἄρα δή τι ἐίσχομεν ἄξιον εἶναι 

τρεῖς ἑγὸς ἀντὶ πεφάσϑαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτως, 

4258 στενάχοντα) ΡΟ. πΘ οὐτὰ Δοπμοάοίο, στεγάώχοντες 

στενάχοντξ ἃ οὖ Παιδί ϊπ5, απο Ρ6 1 ΟΟΠΙ ΘΟ ἍΤ ΒΟ 51556. μἴα 

δϑὺ ΑΥἹ δία ὍΠΠ18: Υ. ΒΟΘΙΠ6Ι Ζθη. ᾿. 614. 
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μόνι᾽. ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ᾽ ἐμεῖο, ΧΙΠ 

γα ἴδη, οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω" 
πρῶτον Μίνωα τέχε Κρήτῃ ἐπίουρον, 450 

γως δ᾽ αὖ τέκεϑ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα, 

"καλίων δ᾽ ἐμὲ τίχτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα 
, 2 2 Ἐὰς - δ᾽ 2 δ - 3,5. Ὁ ἥτῃ ἐν εὐρείῃ" νῦν δ᾽ ἐνθάδε νῆες ἔγειχαν 

τὲ χαχὸν χαὶ πατρὶ χαὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν.“" 

ὃς φάτο" 4)ηίφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 400 
ἐξ ἽὦἍ ΜΞ ,ὔ ’ ἰνά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαϑύμων 

ἀναχωρήσας, ἢ πειρήσαιτο καὶ οἷος. 

ς δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο χέρδιον εἴναι" 
5 15 2 7ὔ ᾿ 9) «ον γ ς ᾽, ναι ἐπ᾽ Αἰνείαν. τὸν δ᾽ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου 

αὐτ᾽" αἰεὶ γὰρ ΠΙριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ, 400 

ἐκ ἄρ᾽ ἐσϑλὸν ἐόντα μετ᾽ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσχεν. 
“ 3», ΓΟ Ψ, 2ὕὔ »; ᾽ὔ 

οὔ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερύεντα προσηύδα" 

»αϊνεία, Τρώων βουληφόρε, νῦν σὲ μάλα χρὴ 

βρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σὲ χῆδος ἱχάγει. 

᾿ ἕπευ, “λκαϑόῳ ἐπαμύνομεν, ὃς σὲ πάρος γε ᾿ 465 

ἐβρὸς ἐὼν ἔϑρεψε δόμοις ἔνι τυτϑὸν ἐόντα" 

δέ τοι ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν.“ 

ὃς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν" 

δὲ μετ᾽ ᾿Ιδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 
᾿ οὐχ ᾿Ιδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς, 4τὸ 

᾿ ἕμεν᾽, ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιϑώς, 

449 ἴδ] ππππ|8 ΠΠ06ι, ἴδης ραποὶ, ἔδης Ρ]ουίαιιο: «ξεδέγς ὁοηϊθοῖί 
ὑ. Ὑ. ργδθῖ. Π. 88. 450 ἐπίουρον] ἸἰὈγ] οὐαὶ Ζαποάοίο Ατῖ- 

1ο Δ1Π|8; 1105. ἔστι οὖρον 16 ῖβθ8 αἸοῖς Πουοαϊαπηιιβ. 4150 ἤ τινα] 
νά ΘΟΙΏΡΠ 5. 400 σπάρος γε] 1Ρ}Ὶ ἴθ. οἴηποθ, “τάρος στὲρ 

Ἶ, ἀπο τϑοθρουπηΐ Δ ΟΠ, ΒΟΚΙΚον, 11. 
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« ,ὔ Α 2 ἐὲ τ ᾽ -“ 

ὅς τὲ μένει χολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν 
, 2 2 ΄ , δέ “- «! εἶ 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερϑεν 
2 , 2 "ὕἵ «ς Ἁ ἣ, Ξι 2 Ν γ)ϑὶ ὀφϑαλμὼ δ᾽ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον" αὐτὰρ ὀδόντας 

ϑήγει, ἀλέξασϑαι μεμαὼς χύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας" 
« ,ὔ 2 Ν. ΄ 21 2 ις , 

ὡς μένεν ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτός --- οὐδ᾽ ὑπεχώρει -- 

Αἰνείαν ἐπιόντα βοηϑόον. αὖε δ᾽ ἑταίρους, 
2 ’ ,, 2 2 - 2 ὑπ Αἰ , , 

᾿Ἰσχάλαφόν τ᾽ ἐσορῶν ᾿Ἰφαρῆά τε 4ηίπυρόν τὲ 

Μηριόνην τε χαὶ ᾿αΑντίλοχον μήστωρας ἀυτῆς" 

τούς ὅ᾽ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
“Ὡ ΄ ’ 2 2, ΟἹ ’ὔ " ’ὔ 2 ΡῚ - 

»Θεῦτε, φίλοι, χαί μ᾽ οἴῳ ἀμύνετε" δείδια δ᾽ αἰνῶς 

«Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἕπεισιν, 

ὃς μάλα χαρτερός ἐστι μάχῃ ἕνι φῶτας ἐναίρειν, 
Σ . . »» « ὔ « " ’ 2 Ν ,ὔ χαὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ᾽ τὲ χράτος ἐστὶ μέγιστον. 

2 Ἂ (ς , . -“ 2 Ξ᾿ . -“ 

εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεϑα τῷδ᾽ ἐπὶ ϑυμῷ, 

αἶψά χὲν ἠὲ φέροιτο μέγα χράτος ἠὲ φεροίμην." 
«ι 2 3).ὦ «ι 7 ΡῚ , [4 " Ν 2, 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ ϑυμὸν ἕχον 

σιχησίοι ἔστησαν, σάκχκε᾽ ὥμοισι κλίναντες. 

Αἰνείας δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐχέχλετο οἷς ἑτάροισιν, 
“ Ψ ’ 2 ᾿ - δ 2 ’ νυ “]ηἰφοβόν τε Π]|άριν τ᾽ ἐσορῶν καὶ ᾿4γήνορα ὁἷῖον, 

οἵ οἱ ἅμ᾽ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν" αὐτὰρ ἔπειτα 

λαοὶ ἕπονθϑ᾽, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα 

πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης" γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμήν. 

ὡς Αἰνείᾳ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γεγήϑει, 
ς "ὕ, -“ 2ὔ 2 , ςωυ δ - 

ὡς ἴδε λαῶν ἔϑνος ἐπισπόμεγον ἕοῖ αὐτῷ. 

οἵ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ἰλχαϑόῳ αὐτοσχεδὸν ὡρμήϑησαν 

μαχροῖσι ξυστοῖσι᾽ περὶ στήϑεσσι δὲ χαλκὸς 

σμερδαλέον χογάβιζε τιτυσχομένων καϑ' ὅμιλον 

480] ἐν πολλοῖς οὐ φέρεται: 5610]. Υ; οἵ Καὶ 191. 
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λήλων. δύο δ᾽ ἄνδρες ἀρήιοι ἔξοχον ἄλλων, ΧΙ 
ἐνείας τε χαὶ ᾿Ιδομενεὺς ἀτόλαντοι ἥρηι, 500 

γε ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλχῷ. 
ν ν ἐ 

» , ᾿Ὶ "“ ᾿) 2 ὶ - 

ἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν ᾿Ιδομενῆος" 

λ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος, 
) ᾿Ὶ 2 ᾿) ,ὔ ὶ , Ν ,ὔ χμὴ δ᾽ Αἰνείαο χραδαινομένη κατὰ γαίης 

2 3.) ’ὔ ." [ο} “, 5. ᾿Ὶ ᾿ »ὕὔ χετ᾽, ἐπεί δ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν. 505 

δομενεὺς δ᾽ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην, 

ξε δὲ ϑώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 

ρυο" ὃ δ᾽ ἐν χονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

δομενεὺς δ᾽ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος 

πάσατ᾽, οὐ δ᾽. ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα χαλὰ 510 

μοιν ἀφελέσϑαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

) γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἣν ὁρμηϑέντι γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖϊ »ν ἣν ὅρμη , 

ὅτ᾿ ἄρ᾽ ἐπαΐξαι μεϑ᾽ ἑὸν βέλος οὔτ᾽ ἀλέασϑαι" 
-“ ς ΝΣ ὶ7ὔ . ᾽ ΄ ἡ ἐν 5 ὕ ῥὰ χαὶ ὃν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἡμαρ, 

σι μ᾿ ὧι γέσσαι δ᾽ οὐχέτι δί πόδες φέρον ἐχ πολέ κέτι δίμφα πόδες φέρον ἐχ πολέμοιο. 
τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ 

ηίφοβος" δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί. 
ἰλ ὃ γε χαὶ τόϑ᾽ ἅμαρτεν, ὃ δ᾽ ᾿Ἰσχάλαφον βάλε δουρὶ 

ἱὸν ᾿Ενυαλίοιο" δι’ ὥμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 
χεν" ὃ δ᾽ ἐν χονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. --- 520 

δ᾽ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήπυος ὄβριμος Ἄρης 

Ἂς ἑοῖο πεσόντος ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ, 

ἰλ᾽ δ γ᾽ ἄρ᾽ ἄκρῳ ᾿Ολύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νξφεσσιν 

7γτο 4᾽΄τὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνϑα πὲρ ἄλλοι 
σι τῷ Όι 

, Ν , » ᾿, ,ὔ 
ἄνατοι ϑεοὶ ἡσαν ἐεργόμεγοι πολέμοιο. --- 

510 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 110 ν]. 
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οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Πσχαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὡρμήϑησαν. 

“]ηίφοβος μὲν ἀπ᾽ ᾿Πσχαλάφου πήληχα φαεινὴν 

ἥρπασε: Μηριόνης δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος Ἤρηι 

δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐχ δ᾽ ἄρα χειρὸς Ν οὐχ ιν ἊΜ 9, τ 9 χξις 

αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα. 
᾽ὔ Ψ) 2 - Ξ᾿ Ἷς 2 ν [δ 

“Μηριόνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐπάλμενος, αἰγυπιὸς ὥς, 

ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος, 

ἂν δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο.. τὸν δὲ Π]ολίτης 

αὐτοχασίγνητος, περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήγας, 
5] -“ ἧς ᾿ 2 ᾿Ξ ΝΡ 5 τ ὁ 

ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ᾽ ἵχεϑ'᾽ ἕιπους 
2 ,ὔ [σὲ «ς ὕ ,ὔ 2 Ἀὶλ ὴ 

ὠχέας, οἵ οἱ ὄπισϑε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ἕστασαν ἡνίοχόν τὲ χαὶ ὥρματα ποιχίλ᾽ ἔχοντες. 
«ει ,ὔ Ἁ »ἤὕ , ,ὔ , οἱ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα, 

τειρόμενον" χατὰ δ᾽ αἷμα νεουτάτου ἔρρεε χειρός. 
ἘΠ δ τ15)η , π᾿ Ὰ 1 ἡ 5 Ων οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

3) ’ὔ 3.» ων ,ὔ ΒΡ] ’ ἰνείας δ᾽ ᾿φαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας 
Χ ΩΦ ἐΈΞΕΟΝ Ἐ: ᾽, ») .-ὔ ὶ ΒΞ λαιμὸν τύψ᾽, ἐπὶ οἵ τετραμμένον, ὀξέι δουρί 

ἌΝ ἢ Ὁ ον ΠΗ ., 3. 5 ᾿ ὌΣΣ ἢ ἐχλίνϑη δ᾽ ἑτέρωσε κάρη, ἔπι δ᾽ ἀσπὶς ἑάφϑη 
καὶ χόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. 

Ἀντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφϑέντα δοχεύσας 

οὔτασ᾽ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔχερσεν, 
.“ 53 ν - , ἡ ᾿ 5. ΕΝ Ἐν, Ξ ἥ τ᾽ ἀνὰ νῶτα ϑέουσα διαμσερὲς αὐχέν᾽ ἱχάνει 

τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔχερσεν" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν χονίῃσιν 
μι , 27 Ἂ - , ς ’ὔ , χάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 

Ἀντίλοχος δ᾽ ἐπόρουσε χαὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ᾿ ὥμων 

41 Αἰνείας δ᾽ τππῖι5 οοάθχ, ἔνϑ᾽ αἰνέας νε] ἔνϑ᾽ “41ἰγνεί 
οοίουῖ. ᾿“ρίσταρχος χωρὶς τοῦ ι, ἕνιοι δὲ, “ἰνείας δ᾽ ᾿“φαρῆαϊ 
ΠΙάγτηπβ. 48 ἑάφϑη) ΑΟ 811] ὅππῃ Αὐϊβίαγομο οἱ Πογοάίαπο, ἑάφ 

Ὁ οἱ σαὶ ΠΌΥῚ οαπῃ Αππποηῖο; οἵ. Ξ 419. 
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πταίνων" Τρῶες δὲ περισταδὸν ἄλλοϑεν ἄλλος 
γαζον σάχος εὐρὺ παναίολον, οὐ δὲ δύναντο 

ω ἐπιγράινναι τέρενα χρόα νηλέι χαλχῷ 
’, ΓΞ ᾿ , ς ’ 2 “ 

τιλόχου" πέρι γάρ ῥα Π]οσειδάων ἐνοσίχϑων 

στορος υἱὸν ἔρυτο χαὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν. 
ν , ΤΣ ὩΣ δ᾿ , Ψ 2 ΤΩΝ. 32 2 Χ 

μὲν γάρ ποτ ἄνευ ὁηίων ἣν, ἀλλὰ κατ αὑτοὺς 

γυφᾶτ᾽" οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχ᾽ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ᾽ αἰεὶ γ᾿ γχος ἔχ᾽ ἀτρέμας, ἀλλὰ μάλ᾽ αἰεὶ 

όμενον ἐλέλιχτο" τιτύσχετο δὲ φρεσὶν ἧσιν 
2 “ Ὰ ν ς -“ τευ ἀχοντίσσαι ἠὲ σχεδὸν δὁρμηϑῆναι. 

ἀλλ᾽ οὐ λῆϑ'᾽ ᾿δάμαντα τιτυσχόμενος χαϑ' ὅμιλον 
. ς Ὁ τάδην, ὅ᾽ οἱ οὗτα μέσον σάκος ὀξέι χαλκῷ 

( ς εις ἐν , ὟΣ) ς ᾿" ᾿ γύϑεν δρμηϑείς" ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν 
- , ΄ , χγοχαῖτα ΠΙοσειδάων, βιότοιο μεγήρας. 

τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν᾽ ὥς τε σχῶλος πυρίχαυστος 

σάχει ᾿Αντιλόχοιο, τὸ δ᾽ ἥμισυ χεῖτ᾽ ἐπὶ γαίης" 

δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο χῆρ᾽ ἀλεείνων. 

ριόνης δ᾽ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ 

Ὁίων τὲ μεσηγὺ χαὶ ὀμφαλοῦ, ἔνϑα μάλιστα 
»»ϑ »,] Ε Ὶ 2 -“" “» γεν ᾿ρης ἀλεγεινὸς ὀιζυροῖσι βροτοῖσιν. 

Π ς 2ὕὔ ὔ᾿ Ἔ « ὶλ ᾽ν Α ὶ ᾿ ὰ οἱ ἔγχος ἔτηξεν. ὃ δὲ σπόμενος περὶ δουρὶ 
2 ε [4 - ’ 2 .ὕ, ΄, γ7 ὶ αιρ᾽ ὡς ὅτε βοῦς, τόν τ᾽ οὔρεσι βουκόλοι ὄνδρες 

ἅσιν οὐχ ἐϑέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν. 
«ει ᾿Ὶ »»ὕ ,ὔ ’ὔ "ὕὔ χ ὶ , ὃ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνϑά περ, οὔ τι μάλα δήν, 

02 οὐ δὲ δύναντο)] οὐδὲ δύναντο γῬαποὶ ἴῃ οἷβΒ ἁ, οὐδ᾽ ἐδύ- 

ΓΟ οδίθ. ὅ01 δ οἱ] ὅς οἵ 1100]; ν. ρυδοῖ. Π. 8 8. ὅτ δὲ σπό- 
6] δ᾽ ἑσπόμιενος Ἰἴον1; (δὲ) σχόμενος ο5ὲ ἁρια Ἡδβνο πὶ (οἵ. 

790), ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΡ ΑἴΠΠ" οἴη ἃ ΠΙᾶγμο. δὅτϑ τυπεὶς] ΠἸὈΡῚ; ἴῃ 

ἔν. Θα!Ποηπ5 δαμεὶς ἸΘοίπμη. [πἰ586 μαΐαΐ Τ,6 5, Αὐὶβί. βεπα, 

ΠΣ γ. 84. 
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᾿ 
β 
β 

ὄφρα οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ᾽ ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 

ἥρως Μηριόνης" τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν. 

“ἽἝηίπυρον δ᾽ “Ἕλενος ξίφει σχεδὸν ἤλασε κόρσην 
’, ἠὲ 5) ᾿Ὶ ὶλ , 2 

Θρηιχίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν. 
«κι ᾿ Β) "“" Ν , ,ὔ 3) “" 

ἣ μὲν ἀποπλαγχϑεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις ᾿Αχαιῶν 

μαρναμένων μετὰ ποσσὶ χυλινδομένην ἐχόμισσεν" 

τὸν δὲ χατ᾽ ὀρϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐχάλυψεν. 
3 “"- ΝΣ ΤΣ τ' ν᾿ 3) Ἂ , Ξ 
᾿“τρεΐδην δ᾽ ἄχος εἷλε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 

βῆ δ᾽ ἐπαπειλήσας ᾿“Βλένῳ ἥρωι ἄνακτι, 

ὀξὺ δόρυ χραδάων" ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν. 

τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
ὌΝ ΒῚ γ ἐἐ «ι ) ΕΣ ἊΝ -“ » - 

ἵετ ἀκοντίσσαι, ὃ δ᾽ ἀπὸ νευρῆφιν ὀιστῷ. 

ΠΙ|ριαμίδης μὲν ἔπειτα χατὰ στῆϑος βάλεν ἰῷ 

ϑώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο πιχρὸς ὀιστός" 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ᾽ ἀλωὴν 

ϑρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινϑοι 

σιγνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμιηητῆρος ἑρωῇ, 

ὡς ἀπὸ ϑώρηχος Μενελάου κυδαλίμοιο 
πολλὸν ἀποπλαγχϑεὶς ἑκὰς ἔπτατο πιχρὸς ὀιστός. 

᾿τρεΐδης δ᾽ ἄρα χεῖρα βοὴν ὀγαϑὸς Μενέλαος 

τὴν βάλεν, ἧ ῥ᾽ ἔχε τόξον ἐύξοον" ἐν δ᾽ ἄρα τόξῳ 

ἀντιχρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος. 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, 

χεῖρα παραχρεμάσας" τὸ δ᾽ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος. 

καὶ τὸ μὲν ἐχ χειρὸς ἕρυσεν μεγάϑυμος ᾿4“γήνωρ, 

αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐυστρεφεὶ οἰὸς ἀώτῳ ζω η 9 φ 5 72 

88 ἄνελχε(ν}] Ρ]θυαπιθ ἴῃ οἷβ ἃ, ἄνεϊζλχϑ(ν) ΟἿ τοι ααὶ. 

99. δυστρξρεῖ! Αὐδίδιοπιβ, ἐυστρόφῳ Ιἰρτ]. ΟΝ τι; Ὁ 
φ 408. 



ὩΩ] - ἹΜάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

φενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ ϑεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν. 

Πείσανδρος δ᾽ ἰϑὺς Μενελάου χυδαλίμοιο 

ιδ" τὸν δ᾽ ἄγε μοῖρα χακὴ ϑανάτοιο τέλοσδε, 

οί, Μενέλαε, δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι. 

; δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτρόπετ᾽ ἔγχος" 

εἰσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο 

ὕτασεν, οὐ δὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι" 

χεϑε γὰρ σάχος εὐρύ, χατεχλάσϑη δ᾽ ἐνὶ χαυλῷ 

χχος᾽ ὃ δὲ φρεσὶν ἧσι χάρη χαὶ ξέλπετο νίκην. 

'τρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

ἡτ᾿ ἐπὶ Πεισάνδρῳ" ὃ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν 

ξίνην εὔχαλκον, ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκχῳ 
- 3} ,ὕ Ἄ [δὲ 2 ΕΣ , Β] Μ, 5 

αχρῷ ἐυξέστῳ" ἅμα δ᾽ ἀλλήλων ἐφίχοντο. 

τοι ὃ μὲν χόρυϑος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης 

ἔρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὃ δὲ προσιόντα μέτωτιον 
᾿ , , , Ὦ, 5 , κ Ὑ) οὐ ἢ γὸς ὕπερ πυμάτης" λάχε δ᾽ ὀστέα, τὼ δέ οἱ ὄσσε 

χρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν χονίῃσιν᾽ 

γώϑη δὲ πεσών. ὃ δὲ λὰξ ἐν στήϑεσι βαίνων 
᾽ὔ “2 2 ΒΥ: , Ἑ Ν 2 , 2ὕ »ἤ ϑὶ ύχεά τ᾽ ἐξενάριξε χαὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

»λείννετέ ϑὴην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπιύλων, 
᾿ “ ς ,ὔ ὶ - 2 ’ ᾿) - ὥες ὑπερφίαλοι, δεινῆς ἀχόρητοι ἀυτῆς. 
ι. 5 » . , Ν ",΄ σοι 2 ὁ ΝΣ λης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐχ ἐπιδευεῖς, 

’ ἐμὲ λωβήσασϑε, κακαὶ χύνες, --- οὐδέ τι ϑυμῷ 

ηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδδείσατε μῆγιν 

ιγίου, ὅς τέ ποτ᾽ ὕμμι διαφϑέρσει πόλιν αἰπήν, 

0017 οὐ δὲ! οὐδὲ 11ν7΄. 6091 ἀυτῆς. οοιηπιὰ ροϑιι ΒΕΚΚοΡ; 

Πν. Β.481. 1 295. 
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28 Ν: Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

οἵ μευ χουριδίην ἄλοχον χαὶ χτήματα πολλὰ " λοι ΟΝ {- : 
μὰψ οἴχεσϑ᾽ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσϑε παρ᾽ αὐτῇ" 

γῦν αὐτ᾽ ἐν νηυσὶν μενεαίνετε ποντοπόροισιν 

πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, χτεῖναι δ᾽ ἥρωας ᾿Αχαιούς. 

ἀλλά ποϑι σχήσεσϑε καὶ ἐσσυμένοι περ ΄Ἵρηος. 

Ζεῦ πάτερ, ἢ τέ σε φασὶ πέρι φρένας ἕμμεναι ἄλλων 

ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν" σέο δ᾽ ἔκ τάδε πάντα πέλονται. 

οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσιν ω ξ ΧΟΘΙΞ ΟΥΡΕΙ 
Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται 

φυλόπιδος χορέσασϑαι ὁμοιίοο πτολέμοιο. 

πάντων μὲν χόρος ἔστι, χαὶ ὕπνου χαὶ φιλότητος 

μολσιῆς τὸ γλυχερῆς χαὶ ἀμύμονος ὀρχηϑ'μοῖο, 
- , . " ) )ὴ δὶ 2 ,, τε 

τῶν πέρ τις χαὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ὅρον εἷγαι 

ἢ πολέμου: Τρῶες δὲ μάχης ἀχόρητοι ἕασιν.“ 

ὡς εἰπὼν τὰ μὲν ἔντε᾽ ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα 

συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων, 
2 ὸ ὍΣ ὔ 3 ἐξαῦ 5 αν χὰ σιν ὁ μεί 9 αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. 

ἔνϑα οἱ υἱὸς ἔπαλτο Π]υλαιμένεος βασιλῆος 
ς ,ὔ [σὲ ς Ν ᾿, [5 ,ὔ 

“Ἰρπαλίων, ὅ ῥὰ πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων 
ΕῚ ,ὔ 9 ἊΣ Ὁ 5 , ὔ " 
ἐς Τροίην, οὐ δ᾽ αὐτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν. 

ὕς ῥα τότ᾽ ᾿Ατρεΐδαο μέσον σάχος οὔτασε δουρὶ 

ἐγγύϑεν, οὐ δὲ διασιρὸ δυνήσατο χαλχὸν ἐλάσσαι" 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο χῆρ᾽ ἀλεείνων, 

.Ω 5. ΄ὔ 2 , γ .ης . ἘΥ Ἐ , ς , 
090 ἐσσυμένοι] ἑσσύμενοί 110}. δῦ ὁμοιίοο] ὁμοίοιο ππὰϑ 

ὁμοιίου τοϊϊαπὶ 01]. στολέμοιο)] ἅτπιο 1101], πτολέμοιο οθίοι]. 

044 πτολεμίξων)] -ττολεμίζων ἸΌΡῚ τηθ]ονοβ, στολεμίζων οδίθ 
οοὐτοχὶ Ηργμθ. Οἷ. Π 880. 0640 οὐ δ οὐδ᾽ 101. 641 οὐ 

οὐδὲ ΠΡΥ]. 



ΙΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν:  Ν 29 

ἄντοσε παπταίνων, μή τις χρόα χαλχῷ ἐπαύρῃ. 

"ηριόνης δ᾽ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε᾽ ὀιστὸν 

αἱ ῥ᾽ ἔβαλε γλουτὸν χάτα δεξιόν" αὐτὰρ ὀιστὸς 
Ν Ν Ἷ Δ ς Ρ} 2 ἐφ ΒΥ: ,ὔ 

Ψτιζοὺ κατα χυστιν στ Οοστεον ἐξεχιερΉσεγ. 

ζόμενος δὲ κάτ᾽ αὖϑι, φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων 

υμὸν ἀποπγείων, ὥς τε σχώληξ ἐπὶ γαίῃ 
- ΄ 3) Ὁ ἕ , ἘΠῚ λυ Ψ » εἶτο ταϑείς" ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

ὺν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπέγοντο, 
ὶὔ 1 2 Ὥ ,ὕὔ τος.» ς Ἁ 

: δίφρον δ᾽ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ ἤϊλιον ἱρὴν 
, Χ δ᾿ Ν 7, Αν , χνύμενοι. μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε δάχρυα λείβων, 

! . 12 », ψ ὙΠ τὴ - οινὴ δ᾽ οὔ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεϑνηῶτος. 

τοῦ δὲ Πάρις μάλα ϑυμὸν ἀποχταμένοιο χολώϑη;" 

βῖγος γάρ οἱ ἕην πολέσιν μετὰ ΠΙῚαφλαγόνεσσιγ᾽" 
-“ [4 ἤ .". , ΒῚ 2 ΄, 

οὔ ὅ᾽ γε χωόμενος προΐει χαλχήρε᾽ ὀιστόν. 

ν δέ τις Εὐχήνωρ 1Π]ολυΐδου μάντιος υἱὸς 

φνειός τ᾽ ὀγαϑός τε, Κορινϑόϑι οἰκία ναίων, 
.» ὍΥ 5 δὲν ΣΟΙ Ὁ ῈῚ ᾿ 5 ἐ- ἫΝ κ 2, ς ῥ᾽ εὖ εἰδὼς κῆρ᾽ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν. 

ολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαϑὸς Π]|ολύιϊδος 

ούσῳ ὕπ᾽ ἀργαλέῃ φϑίσϑαι οἷς ἐν μεγάροισιν 
ΟΥδῚ “" Ν ς ᾿Ὶ [4 ὶ - 

μετ᾿ ᾿““χαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι" 

ῷ ῥ᾽ ἅμα τ᾽ ἀργαλέην ϑωὴν ἀλέεινεν ᾿“χαιῶν 

οὔσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ πάϑοι ἄλγεα ϑυμῷ. 

ὺν βάλ᾽ ὑπὸ γναϑιμοῖο καὶ οὔατος" ὦχα δὲ ϑυμὸς 
γ "Ἷ »Ἶ " ,ὔ ὶ ,ὔ Ἂ Ξὰ 

Ἰχετ᾽ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλεν. 
«' ι ὶ ν ἢ “Δ 

ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑϑομένοιο. 

049 ἐπταύρῃ] ἸἰΌν], ἐσταύροι οοτηπηοπανοναΐ α. Ἡδυιπαπη Οριιδο. 

68; 568. ν. Ῥιλϑῖ. 1.8.9, ΤΠ 4; 9. 059 τεϑνηῶτος! πομπα!ῖ, 

ἐϑγεῶτος τιυῖ8, τεϑυειῶτος το]ϊατὶ (γι βιρτὰ βουρίο ἴῃ Α.. 

009 ϑωὴὴν»]) Ρ]οιαπθ, ϑωιὴν ΑΟ; ν. β.192. 
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90 Ν: Ἰάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ἽἜχτωρ δ᾽ οὐχ ἐπέτυστο διίφιλος οὐδέ τι ἤδει, 
. ἘΣΎ, ς συ 2 2 » Ν ὶ ’, ὅττι δά οἱ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ δηιόοντο 

λαοὶ ὑπ᾽ ᾿“ργείων" --- τάχα δ᾽ ἂν χαὶ κῦδος ᾿“χαιῶν 
»" ἡ " Ν , 2 »; ἔπλετο" τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος 
2 2). 2 ."» ἊΝ ᾿Ὶ ,ὔ Ὁ} δ ὔ 

ὥτρυν᾽ ᾿“ργεΐους, πρὸς δὲ σϑένει αὐτὸς ἄμυνεν" - 
γ2η32 5» τ ν - ’ Χ -" 2, 
ἀλλ ἔχεν, ἡ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἔσαλτο 

ὁηξάμενος Ζαναῶν πυχινὰς στίχας ἀσπιστάων, 

ἔνϑ'᾽ ἔσαν Αἴαντός τὲ νέες χαὶ Πρωτεσιλάου 

ϑιῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι" αὐτὰρ ὕπερϑεν 

τεῖχος ἐδέδιιητο χϑαμαλώτατον, ἔνϑα μάλιστα 
Ὡ- » , , 

ζαχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε χαὶ ἵπποι. 

ἔνϑα δὲ Βοιωτοὶ χαὶ ᾿Ιάονες ἑλχεχίτωνες, 

“Ἱοχροὶ χαὶ «Ῥϑῖοι χαὶ φαιδιμόεντες ᾿Επειοὶ 

σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον --- οὐ δὲ δύναντο 
Υ ἌΝ ᾽ὔ η . γ, “ Ὁ ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴχελον “Εχτορα δῖον --" 
οἱ μὲν ᾿“ϑηναίων προλελεγ μένοι, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 

ἦρχ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσϑεύς, οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

«Ῥείδας τε Στιχίος τε Βίας τ᾽ ἐύς" αὐτὰρ ᾿Επειῶν 

«ρυλεΐδης τε Μέγης Αμφίων τε 4ρακίος τε, 

πρὸ Φϑίων δὲ Μέδων τε μεγνεπτόλεμός τε Π|οδάρχης" 

ἢ τοι ὃ μὲν νόϑος υἱὸς ᾿Οιλῆος ϑείοιο 

ἔσχε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός" αὐτὰρ ἕναιεν 

ἐν «Ῥυλάχῃ γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς 

γνωτὸν μητρυιῆς ᾿Εριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Οιλεύς" 

αὐτὰρ ὃ ᾿Ιφίχλοιο πάις τοῦ «Ῥυλακίδαο" --- 

οἱ μὲν πρὸ Φϑίων μεγαϑύμων ϑωρηχϑέντες 
ΡΝ τὶ αν αν μα υδει δῶν. 
014 ἤδει] ρϑποῖ, ἤδη νϑὶ ἤδη 5: ΠΡ], ζδη Ῥ]ΘΙΊα 8. 

ὁτῦ δηιόοντο)] δηιόωντο ᾿ἴ0ν]΄. 681 οὐ δὲ δύναντο] οὐδὲ δύναν 

ΑΟ 41, οὐδ᾽ ἐδύναντο το]αα. 



β ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 91 

ὕφιν ἀμυνόμενοι μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο. 

“ἴας δ᾽ οὐκέτι πάμπαν ᾿Οιλῆος ταχὺς υἱὸς 

τατ᾿ ἀπ᾿ Ἥἴαντος Τελαμωγίου, οὐδ᾽ ἠβαιόν, 
2 [δὲ 2 2 “ ᾽ὔ ", ΟΥ̓ "ἷἤὕ 

λ ὥς τ᾽ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον, 
Ν 2, “ ᾿ Ά λ᾿ Ὁ) ΡῚ )» ϑυμὸν ἔχοντε, τιταίνετον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν 

-“ Ἑ ΑΥ 2 ,ὔ ς Ψ, υμγοῖσιν χεράεσσι πολὺς ἀνακηχίει ἱδρώς" 

' μέν τὲ ζυγὸν οἷον ξύξοον ἀμφὶς ξέργει 

ιένω χατὰ ὦλκα ταμεῖν ἐπὶ τέλσον ἀρούρης" 

τὼ παρβεβαῶτε μάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοιιν. 

λ"" ἢ τοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε χαὶ ἐσϑλοὶ 

οἱ ἕπονϑ' ἕταροι, οἵ οἱ σάχος ἐξεδέχοντο, 

πότε μεν χάματός τὲ χαὶ ἱδρὼς γούναϑ'᾽ ἵκοιτο. 

δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οιλιάδῃ μεγαλήτορι “Ἰοχροὶ ἕποντο" 

γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον χῆρ᾽ 

γὰρ ἔχον χόρυϑας χαλκήρεας ἱπποδασείας 

δ᾽ ἔχον ἀσπίδας εὐκύχλους χαὶ μείλινα δοῦρα, 

ν᾽ ἄρα τόξοισιν χαὶ ἐυστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ 
᾽ν ἘΠΕ Οἵ , Ἷ .ὕ μον εἰς ἅμ᾽ ἕποντο πεποιϑότες, οἷσιν ἕπειτα 

, , ’ {ἘΝ} Γ 

ρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας. 

ῥὰ τόϑ'᾽ οἱ μὲν πρόσϑε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 

ογαντο Τρωσίν τὲ χαὶ “ἔχτορι χαλκοκορυστῇ, 

δ᾽ ὄπιϑεν βάλλοντες ἐλάνϑανον. οὐδ᾽ ἔτι χάρμης 

το0ῖ ταμεῖν ἐτπτὶ] τέμει δὲ τε γν6] τέμνει δέ τὲ 1100]. τάμον 

τὸ οοπίθοϊς Βαλπ65, τεμῇ δέ τε α. Ἡουπιαμη Οριβο. Π| ὅτ, ταμέσϑ'᾽ 
ἡ 1. Η. γοίβ Ἡγίθπ. Οδγ6}. ν. 884, ταμεῖν ἔπτὶ νἂμ θυ θη 

ΠΡ ΕΣ θ41. σ᾽ 915: ἈΡΌΙΠΟη, ΠΟΙ͂. ΠῚ 419. 119 οὐ δὴ 

ἢ Πρ; αἰδίπηχοναί Ἡθγπθ. ΤῸ ἐυστρεφεῖ] ἐυστρόφῳ Ιἰθν]; 

ἽΝ ὅ99. Τ21 οὐδ᾽ ἔτι] ϑγυίδοιιβ, οὐδέ τι οθίθυὶ ΠΠγὶ; {Ππ4 ὃχ 

Ἰθοία ἃ ΒΟυρβοῦαΐ ΠΘΥΠΘ. 

ΘΠ 
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92 Ν: βΨάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν 

ΧΙΠ Τρῶες μιμνήσχοντο' συνεχλόγεον γὰρ ὀιστοί. 

ἔνϑα χε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

τῶ5 δἰ μὴ Π|.ουλυδάμας ϑρασὺν “Εχτορα εἴπε παραστάς" 

» Εχτορ, ἀμήχανός ἔσσι παραρρητοῖσι πιϑέσϑαι" 

οὕνεχά τοι πέρι δῶχε ϑεὸς πολεμήια ἔργα, 

τοὔνεχα χαὶ βουλῇ ἐϑέλεις πέρι ἴδμεναι ἄλλων. 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσϑαι. 

180 ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωχε ϑεὸς πολεμήια ἔργα, 

[ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ χίϑαριν χαὶ ἀοιδήν], 

ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήϑεσσι τιϑεῖ γόον εὐρύοπα Ζεὺς 

ἐσϑλόν" τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσχκοντ᾽ ἄνϑρωποι, 

καί τὲ πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω. 
186 αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

πάντῃ γάρ σὲ περὶ στέφανος πολέμοιο δέδηεγ᾽ 

Τρῶες δὲ μεγάϑυμοι, ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν, 

οἱ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἱ δὲ μάχονται 

παυρότεροι πλεόγεσσι χεδασϑέντες χατὰ νῆας. 

τ40 ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους" 

ἔνϑεν δ᾽ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεϑα βουλήν, 

ἤ χεν ἐνὶ νήεσσι πολυκχληῖσι πέσωμενγ, 

α΄ χ᾿ ἐϑέλῃσι ϑεὸς δόμεναι χράτος, ἤ κεν ἔπειτα 

πὰρ νηῶν ἔλϑωμεν ἀπήμονες. ἢ γὰρ ἐγώ γε 

τάδ δείδω, μὴ τὸ χϑιζὸν ἀποστήσωνται ᾽Αχαιοὶ 

128 πέρι Ἰδμεναι] ἀπιι5, σπερὶ Τδμεναι ΑἸ1πι5, στερι(δμεναι Ρ]6 
απ6, περιέμμεναι, ραποὶ. Π᾿διπηχὶύ ΠΘγπ. 151] οππηί Ρ]ΘΙΊα 

182 τιϑεῖ] τίϑει ρᾶποϊ; οἷ, Β 152. 184 πολέας] ῥϑιιοί ἴῃ 65 

σολεῖς (ἰἰὰ ἩθΙοάδμ115) ν6] πόλεις οθίθ!; οἷ. ᾧ 181. 142 ποῦ 

χληῖσι] πολυχλίηισι Ο, πολυχληίσι αἰϊα5, πολυχλήισι οοἰονῖ 1 τΐ. 



ἸΠ]άχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 92 

» 5 . . ν ἼΣΑ 5 , 
ἴος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἄτος πολέμοιο 

νει, ὃν οὐχέτι πάγχυ μάχης σχήσεσϑαι ὀίω.“ 

ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ᾽ “Ἔχτορι μῦϑος ἀπήμων" 
τίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε 

μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ΠΠουλυδάμαν, σὺ μὲν αὐτοῦ ἐρύχαχε πάντας ἀρίστους" 

γὰρ ἐγὼ χεῖσ᾽ εἶμι χαὶ ἀντιάω πολέμοιο, 
ΠΝ 3) ᾽ὔ 61 ΣΙΝ ἊΝ “ 2 , {{ α δ᾽ ἐλεύσομαι αὔτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπιτείλω. 

ἡ ῥα, καὶ ὡρμήϑη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικώς, 

ληγώς, διὰ δὲ Τρώων πέτετ᾽ ἠδ᾽ ἐπικούρων. 

δ᾽ ἐς Πανϑοΐδην ἀγαπήγορα Πουλυδάμαντα 
ντες ἐπεσσεύοντ᾽, ἐπεὶ “Βχτορος ἕχλυον αὐδήν. 

τὰρ ὃ ΖὨηίφοβόν τε βίην 9᾽ “Ελένοιο ἄνακτος 

ιάδην τ᾽ ᾿δάμαντα χαὶ Ἴἥσιον “Ὑρτάκου υἱὸν 
τὰ ἀνὰ προμόχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 

Ὶ ὅν: , » , » ΔῸΣ 5 2 ς δ᾽ εὗὑρ᾽ οὐχέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ᾽ ἀνολέϑρους, 
2 [4] ᾿ δὲ) ᾿ ΤΕ Α - "4; “ οἱ μὲν δὴ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσιν ᾿“χαιῶν 

ἣν ὕπ᾽ ᾿Αργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες, 

δ᾽ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

δὲ τάχ᾽ εὗρε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ δαχρυοέσσης 

ν ᾿“λέξανδρον, ᾿ Ελένης πόσιν ἠυκόμοιο, 

γσύνονϑ'᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. 

οὔ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσιν" 

ν»Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά, 

τοι 4ηίφοβός τε βίη ϑ᾽ ᾿Ελένοιο ἄνακτος 

ιάδης τ᾽ ᾿Αδάμας ἠδ᾽ ᾿άσιος “Ὑρτάκου υἱός; 

149] οταϊὑμπηΐ {165 ἴῃ οἷ Αι; οἵ, 1.81. 3.480 5ᾳ. 151 Πουλυ- 

αν] Πουλυδάμια Ἰἴθνὶ; ν. ΠΗ 281. τῦῦ2 ἀντιάω] ἀντιόω ἴθ]. 
ἴουιθυὶ Π185. 0]. 11, 9 
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ΧΙΠ ποῦ δέ τοι ᾿Οϑρυονεύς; νῦν ὥλετο πᾶσα χατ᾽ ἄχρης 

ἔλλιος αἰπεινή" νῦν τοι σόος αἰπὺς ὄλεϑρος.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδής" 

»» Ἔχτορ, ἐπεί τοι ϑυμὸς ἀναίτιον αἰτιάεσϑαι, -α -α οι 

ἄλλοτε δή ποτὲ μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο 

μέλλω, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ ἐύδλ ᾽ ΤΟΣ ΤΟΙΝ ς » βίη η0. 

ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων, 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐόντες ὁμιλέομεν Ζ.αναοῖσιν 

το γωλεμέως" ἕταροι δὲ χατέκταϑεν, οὗς σὺ μεταλλᾷς. 

οἴω 4ηίφοβός τὲ βίη ϑ᾽ “Ἑλένοιο ἄνακτος 

οἴχεσϑον, μαχρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν 

ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα" φόνον δ᾽ ἤμυνε Κρονίων. 

γῦν δ᾽ ἄρχ᾽, ὅππῃ σὲ χραδίη ϑυμός τε κελεύει" 
ἡμεῖς δ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἑψόμεϑ'᾽, οὐδέ τι φημὶ -« δ σι 

ἀλκῆς δευήσεσϑαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν. 

πὰρ δύναμιν δ᾽ οὐχ ἔστι καὶ ἐσσυμένον πολεμίζειν.““ 

ὡς εἰπὼν παρέτεισεν ἀδελφεόο φρένας ἥρως. 

βὰν δ᾽ ἔμεν, ἔνϑα μάλιστα μάχη χαὶ φύλοπις ἦεν 

τοο ἀμφί τὲ Κεβριόνην καὶ ἀμύμονα Π]ουλυδάμαντα, 

«Ῥάλκην ᾿Ορϑαῖόν τε καὶ ἀντίϑεον Π])ολυφήτην 

Πόλμυν τ᾽ ᾿σχάνιόν τε Μίόρυν ϑ᾽ υἱ “Ιπποτίωνος, 

οἵ δ᾽ ἐξ ᾿Πσχανίης ἐριβώλαχος ἤλϑον ἀμοιβοὶ 

ἠοῖ τῇ προτέρῃ" τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσϑαι. 
[4] οἱ δ᾽ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ, «ἃ . σι 

ς Ν ἥ ῥά ϑ᾽ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδονδε, 

118 σόος] σῶς ἸἴὈτ]; ν. ργδϑῖ. 8 8, 14. ττῦ αἰτιάεσϑ' 

αἰτιάασϑαι ᾿ἰυτ. τ81 ἐσσυμένον] ἐσσύμενον 1ἰῦτ]. 188 ἀδ 
φεόο] ἀδελφεοῦ ὑμι5. 106, ἀδελφειοῦ οοίοι!. 



9 ῶι ἸΠάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν: Ν 

λεσπεσίῳ δ᾽ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἔν δέ τε πολλὰ 

ματα παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 
Ν ’ Χ , 5 ΡῚ 2 5. Ἀ ἌΡΕΙ 27ὴ ἡ 

ταῃὯρτὰ φαληριάοντα, πρὸ μὲν τ΄ ἄλλ᾽ αὐτὰρ ἕπ᾽ ἄλλα" 

ὃὑς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες αὐτὰρ ἔτ᾽ ἄλλοι Ε ὑτὲ ποῦ θης ὐ ὼ " 
΄. ’ὔ .» 2 ς ’ [6 

“αλχῷ μαρμαίροντες ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. 
2 ς -“ “ ΕΣ "ὕἤ ἔχτωρ δ᾽ ἡγεῖτο βροτολοιγῷ ἴσος Ἴἄρηι 

Πριαμίδης" πρόσϑεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην 
3 “" , κ Ὶ » ,ὔ Ὶ ᾿ 

μγνοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός" 

ἐμφὶ δέ οἱ χροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ Φ ἀὐυρνα ἢ πήφηξ. 
τάντῃ δ᾽ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων, 

ἵ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβάντι" 

ἰλλ: οὐ σύγχει ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

4ϊας δὲ πρῶτος προχαλέσσατο, μαχρὰ βιβάσϑων" 

»δαιμόγιε, σχεδὸν ἐλϑέ: τί ἡ δειδίσσεαι αὔτως 

4ργεΐους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμογές εἶμεν, 

ἰλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν ᾿Αχαιοί. 

) ϑήν πού τοι ϑυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν 

"ας" ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμυνέμεν εἰσὶ καὶ ἡμεῖν. 

Ἰ χε πολὺ φϑαίη εὖ ναιομένη πόλις ὑμὴ 
᾿ « 2 ς ,ὔ ς - ’ , “ρσὶν ὕφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περϑομένη τε. 

τοὶ δ᾽ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι, ὁππότε φεύγων 

ἰρήσῃ 4] πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν 

λάσσονας ἰρήχων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους, 

“ σὲ πόλινδ᾽ οἴσουσι χογνίοντες πεύίοιο.“" 
«ει ,ὔ ς ᾽ ’ 5 ἢ Υ ΡΥ 

ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄργις, 
2 Ἀ ς 

χἰετὸς ὑψιπέτης" ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ᾿“χαιῶν 

199 φαληριάοντα] φαληρώωντα τππ8 οοὔθχ, φαληριόωντα οΘἰοΙ. 

801 προβιβάντι] προβιβῶντι τ]. 814 ἀμιυνέμεν] ἀμύνειν 100]. 
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86 Ν: άχη ἐπὸὶ ταῖς ναυσίν. 

ϑάρσυνος οἰωνῷ. ὃ δ᾽ ἀμείβετο φαίδιμος “Ἐχτωρ᾽ 

» αν ἁμαρτοεπές, βουγάιε, ποῖον ἔξεισες; 
ὃν Ν 5 “, Ἀν ’ 2 ὔ αἱ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε 4ιὸς πάις αἰγιόχοιο 

εἴην ἤματα πάντα, τέχοι δέ με πότνια Ἥρη, 
τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ ᾿4“ϑηναίη καὶ ᾿ἡπόλλων, 

ὡς νῦν ἡμέρη ἥδε καχὸν φέρει ᾿Αργεΐοισιν 5 τ ΞΘ ὦ “ ὑπεὸ 07 

πᾶσι μάλ᾽" ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ χε ταλάσσῃς 
-» Ρ] Ἂ , ἐν « ’ὔ μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὃ τοι χρόα λειριόεντα 

’ Ἢ 2 Ἀ , ,ὔ ’ 5 0 2 Ν δάψει" ἀτὰρ Τρώων χορέεις χύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 

δημῷ καὶ σάρχεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν." 
«ει ,ὔ “ ς ,ὔ 8 Ν 2 [εἰς Ψ- ὯΡ ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισϑεν. 

᾿ργέιοι δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐπίαχον οὐδ᾽ ἐλάϑοντο 

ἀλκῆς, ἀλλ᾽ ἕμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους. 
Ἄλο ΚΕΝ 2.5 , τ᾿ 9 ΡῚ ,ὕ ν ᾿ 2 ’ Ρ 
ἠχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰϑέρα καὶ 4΄ιὸς αὐγάς. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 

ΤΟΣ 4Π4ΤΗ. 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαϑεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης, 

ἀλλ᾽ ᾿Πσχληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»φράζεο, δῖε Μαχᾶον, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα" 

μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ ϑαλερῶν αἰζηῶν. 
2 Ν ᾿" Χ - -- , ", Ῥ 
αλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε χαϑήμενος αἴϑοπα οἶνον, 

2 [σὲ Ἁ Ν ΒΡ] ,ὔ ς 

εἰς ὃ χὲ ϑερμὰ λοετρὰ ἑἐυπλόχκαμος ᾿Εχαμήδη 

825 αἹἹ 1011 τηϑ]ουθβ, εἰ 811. 



Διὸς ἀπάτη: 5 9 

, ᾿ , »ὕ, , ς , Ρ Ὀμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα 
᾿ ἈΝ 2 Ν Β] Ν , 27 ΒΡ] ’, {( τὰρ ἐγὼν ἐλϑὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν. 
ὡς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο 
ἵμεγον ἐν χλισίῃ, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο, 

λχῷ παμφαῖνον --- ὃ δ᾽ ἔχ᾽ ἀσπίδα πατρὸς ἕοῖο ---, 

ετο δ᾽ ἄλκιμιον ἔ ἀλχαχμέ ξέν χαλκῷ μον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ, 

ἢ δ᾽ ἐκτὸς κλισίης. τάχα δ᾽ εἴσιδεν ἔργον ἀεικές, 
ΝῚ .Ὶ 2 ,ὔ Ἁ ΜῚ , »ὔ ὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ χλονέοντας ὄπισϑεν 

ὥας ὑπερϑύμους" ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾿“χαιῶ ς ὑπερϑύμους" ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 

" δ᾽ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ, 

σόμεγον λιγέων ἀγέμων λαιψηρὰ χέλευϑα 

τως, οὐδ᾽ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδ᾽ ἑτέρωσε 

ίν τινὰ χεχριμένον χαταβήμεναι ἐκ Διὸς οὐρον, 
ς , «} δ .., νι ᾿ ὃ γέρων ὥρμαινε δαϊζόμενος κατὰ ϑυμὸν 

νϑάδι᾽, ἢ μεϑ᾽ ὅμιλον ἴοι Ζαναῶν ταχυπώλων, 
» ΓΘ Ὶ ."» 2 , 7ὔ -“" 

μετ᾽ ᾿ἡτρεΐδην ᾿4γαμέμγνονα ποιμένα λαῶν. 

ἷὲ δέ οἱ φρογέοντι δοάσσατο χέρδιον εἰναι" 

γαι ἐπ᾽ ᾿“τρεΐδην. οἱ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον 

᾿γάμεγοι" λάχε δέ σ᾽ ὶ ὑ χαλκὸς ἀτειρὴς 'ογά͵ , φι περὶ χροὶ χαλκὸς ἀτειρὴς 

σσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

Νέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες 

Ὁ γηῶν ἀγιόντες, ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ, 

"δείδης ᾿Οδυσεύς τε καὶ ᾿“τρεΐίδης ᾿“γαμέμνων. 

λλὸν γὰρ ἀπάνευϑε μάχης εἰρύατο γῆες 
2 .Λ. » [« ἐν -“ ᾿ 3. , ὶὔ 

ν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς" τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε 

υσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρυμνῇσιν ἔδειμαν. 

δὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐρύς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας 

ΒῚ 

80 γὰρ] γάρ ὃ ΙἸὈΡῚ τηθ] οὐ 65; 568 νυ. Ρὶ 408. 
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αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί" 
“ «ς ’ Ρ ᾿Υ - «ς “ τῷ ῥὰ προχρόσσας ἔρυσαν, χαὶ πλῆσαν ἁπάσης 

ΞΡ ΚΎΨ' ’ ’ [σὲ ,ὔ ΡΣ ἠιόγος στόμα μακρόν, ὅσον συγεέργαϑον ἄχραι. 
-“ . [δὲ 2 ΒῚ ’ 2 -- Ξ τ λέ τῷ δ᾽ οἵ γ᾽ ὀψείοντες ἀυτῆς χαὶ πολέμοιο 

ΒΩ 2 Ψ ’ ς ν ὕὔ ,ὔ ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἁϑρόοι, ἄχνυτο δέ σφιν 
κ ΞΡ ,ὔ ε Ἁ » ’, ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν. ὃ δὲ ξύμβλητο γεραιός 

[ Νέστωρ, πτῆξε δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Αχαιῶν]. 

τὸν χαὶ φωγήσας προσέφη χρείων ᾿“γαμέμνων" 

»ὦ Νέστορ Νηληιάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
τίπτε λιπὼν πόλεμον φϑισήγορα δεῦρ᾽ ἀφικάγεις; 

δείδω, μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος “Εχτωρ, 

ὥς ποτ᾽ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων 7 πηπείλη Ὁ γος : 
Ἁ Α . “ Ἀγ 03}. ᾽ , μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ μιον ἀπονέεσϑαι, 

πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ χαὶ αὐτούς. 

κεῖνος τὼς ἀγόρευε᾽ τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
νι , ΘΥ τ 9,19 Ν 2) 5 Ψ 3 Χ ὦ πόποι, ἢ δα καὶ ἄλλοι ἐυχνήμιδες. ᾿χαιοὶ 
Ρ] -“ 4 2 ᾿ ΄ὔ [σ᾿ 2 ν 

ἐν ϑυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥς περ ᾿αχιλλεύς, 

οὐδ᾽ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν."“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 1] Ἐρήγιος ἱππότα Νέστωρ" 
5 δ Ὁ ΝΡ ΟΕ: - “ » 9» δ) ΡΥ 

»ἡ δὴ ταῦτά γ᾽ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως 
Ἁ «ς ’, Ξ. ᾿Ὶ ’ 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεχτήγαιτο. 

τεῖχος μὲν γὰρ δὴ χκατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιϑμεν, 

ἄρρηχτον νηῶν τε χαὶ αὐτῶν εἴλαρ ἐσεσϑαι" 

οἱ δ᾽ ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσιν 
, ΒΡ. ΘΒ 2ὕὔ Ψ Φ᾽ ᾽ὔ 

γωλεμιές, οὐδ᾽ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σχοπιάζων, 

40] ἀατηπανῖε Αὐἰβίδιομπβ. 44 δείδω] 001 ἔδι8 οσηπθβ, δεί 
ἘΠΠῚ5 ΘΠ ΑΥΙΒίορμδπθ; ν. ριδοῖ, Π. 5 8. 4δ ὥς] ΠῸΡῚ [66 ΟἸΉΠΕ 

ὃς Ο απ ΑὐἹβίορμαμθ. 



Διὸς ἀπάτη: 5 9 

τοτέρωϑεν ᾽Αχαιοὶ ὀρινόμενοι χλογέονται" 

ἐπιμὶξ χτείνονται, ἀυτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκει. 

ἴς δὲ φραζώμεϑ᾽, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
’ὔ τ , Ὶ ΒΡ] ,, ηῚ Ἕ ἧτι γόος δέξει. πόλεμον δ᾽ οὐχ ἄμμε κελεύω 

ἕγαι" οὐ γάρ πως βεβλημένον ἔστι μάχεσϑαι."" 

ὁν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνωνγ" 
ΠΩ Β] Ν Ἁ ᾿Ὶ 2 ᾿ -“ ἐδ Πέστορ, ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσι μάχονται, 

2 ) 2 ’ 2 ,ὕ ὔ ος δ᾽ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον οὐδέ τι τάφρος, 
" ἔπι πόλλ᾽ ἔπαϑον Ζαναοί, ἔλποντο δὲ ϑυμῷ 

πρνὰ δ 5] “ 5 2 ρηχτον νηῶν τὲ χαὶ αὐτῶν εἰλαρ ἔσεσϑαι, 

τω που 4]ιὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, 

γύμγους ἀπολέσθαι ἄπ᾽ Ἄργεος ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιούς. 
᾿ ᾽ « , “» » ' εα μὲν γάρ, ὅτε πρόφρων Ζ;αναοῖσιν ἄμυνεν 

'α δὲ νῦν, ὅτι τοὺς χτπιὲὲν ὁμῶς μακάρεσσι ϑεοῖσιν 
δὶ ̓ ς , ᾿ , . »" 2, 
ἅνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. 
2 "ὕ]Ἱ 2 Ὁ ΡΒ} ΡῚ Νὰ » , 4 

ν᾽ ἄγεϑ', ᾧὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 

ες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι ϑαλάσσης, 

Ὥμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 

" δ᾽ ἐπ᾿ εὐνάων δρμίσσομεν, εἰς ὕ κεν ἔλϑῃ 

ξ ἀβρότη, ἢν χαὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο 
-“ - 27 ἊΝ 2 , - ς Ψ Ἰῶες" ἔπειτα δέ χεν ἐρυσαίμεϑα νῆας ἁπάσας. 

γάρ τις νέμεσις φυγέειν χαχόν, οὐδ᾽ ἀνὰ νύχτα" 
[᾿ ’ , ἘΣ δ ον πε: τς λτερον, ὃς φεύγων προφύγῃ καχὸν ἠὲ ἁλώῃ. 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
.» -Ὁ ἢ , 4 . ᾿ 

Ττρεΐδη, ποῖόν σὲ ἔπος φύγεν ἕρχος ὀδόντων; 

01 οἷς] ἡ ΠΡΡῚ; ΑΥΙβέαθ οὶ ϑα] ομπι ἃἸΐθυα ἡ ἁἸΐονα οἷς ΠαθΘὈ δαί. 

10] οχηἰτππὐ Π1ΡῚ τη 6] 105. ἴῃ ἰοχίπ. γνωγύμνους)] γωγύμους ραπεῖ; 

ΜΠ τὸ. τὸ ὅτι] ΠὈΡῚ [ῸΡ6. οπηηθα, ὅτε ΠΠῚ5 οαπὶ ΑΥΙβίαρο]ο. 

ΧΙΝν 

600 

«1 σι 



40 3: Ζιὸς ἀπάτη 

-ῸῸ ΧΙ οὐλόμεν᾽, αἰϑ' ὥφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου 

850 σημαίνειν μηδ᾽ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 

ἐκ γεότητος ἔδωκε χαὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 
2 ,ὔ 2 ’ [σ, 

ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φϑιόμεσϑα ἕχαστος. 

οὕτω δὴ μέμονας Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν 

χαλλείννειν, ἧς εἵνεχ᾽ ὀιζύομεν κακὰ πολλά; 

90 σίγα, μή τίς τ᾽ ἄλλος ᾿“χαιῶν τοῦτον ἀκούσῃ 

μῦϑον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο, 

ὅς τις ἐπίσταιτο ἧσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν, 
- ’ Β] ΒΥ ,ὔ ς , ᾿ σχησιτοῦχός τ᾽ εἴη χαί οἱ πειϑοίατο λαοὶ 

τοσσοίδ᾽, ὅσσοισιν σὺ μετ᾽ ᾿4ργεΐοισιν ἀνάσσεις. 

90 γῦν δέ σευ ὠγνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες" 

ὃς χέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀυτῆς 

γῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 
᾿ Ν 2 ν , 3 ᾽ὔ , "ὕ 

Τρωσὶ μὲν εὐχτὰ γένηται ἐπιχρατέουσί περ ἕμπης, 
ς -“" Ψ) τὶ Χ »ὕὔ ΒῚ , 2 Ν 2 Ἀ 

ἡμῖν δ᾽ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιρρέπῃ" οὐ γὰρ ᾿Αχαιοὶ 

100 σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλαδ᾽ ξλχομενάων, 
2 3) 7 ,ὔ Β] ’ ὶΝ ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἀποπαπταγέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης. 

ἔνϑα χε σὴ βουλὴ δηλήσεται, ὄρχαμε λαῶν.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων" 

ὦ ᾿Οδυσεῦ, μάλα πώς μὲ χκαϑίχεο ϑυμὸν ἐνιπῇ 

10ῦ ἀργαλέῃ: ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα 

γῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ξλκέμεν υἷας ᾿ἀχαιῶν. 
- Ψ] "ὔ «᾿ - δὶ ΒῚ ,ὔ - 3. 

γῦν δ᾽ εἴη, ὃς τῆσδε ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι, 
Βλ] ’ δὴ ΚΕ 5 3} ἿΝ ὶ,ὔ Ν 5. ,ὔ .ὔ ζζ 

ἢ νέος ἠὲ παλαιός" ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη. 

84 ἀειχελίου στρατοῦ ἄλλου] 1001; ἀξειχελίῳ στρατῷ ἄλλ, 
ΒΟΡΙΡΒ ΝΆΠΟΪΚ, ΠΘΒΟΙΟ ΟΘ ΠῚ ΒΘΟΠΪΠΒ. 95] ἀαιηπαθαπί ΑΥΊΒΙΟΡδ 

οἱ Αὐ]βίδιοιβ; οἷ. Ρ 1185. 101 τῆσδε] τῆσδέ γ᾽ (τ᾽ ππι8) 10 ι]; 
βιὰ. ΘΈ ΕῚ:-. 



Ζιὸς ἀπάτῃ: 

τοῖσι δὲ καὶ μετέεισιε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης" 
» αἵ χ᾽ ἐϑέλητε "γὺς ἀνήρ --- οὐ δηϑὰ ματεύσομεν 

ϑεσϑαι χαὶ μή τι κότῳ ἀγάσησϑε ἕχαστος, 

νεχα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεϑ'᾽ ὑμῖν" 
᾿ 5» ΞΝ - δ ὦ . , », Ψ τρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῦ χαὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι 

« ’ Ἁ ΑἹ -» ’ὔ ἕος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει. --- 

ρϑεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 

εὖὐν δ᾽ ἐν Πλευρῶνι χαὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 
ν Ν ἑ ᾿ 

ριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ᾽ ἦν ἱππότα Οἰνεύς, 

τρὸς ἐμοῖο πατήρ᾽ ἀρετῇ δ᾽ ἣν ἔξοχος αὐτῶν. 

᾿ ὃ μὲν αὐτόϑι μεῖνε, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς “ργεϊ νάσϑη 

χγχϑείς" ὥς γάρ που Ζεὺς ἤϑελε καὶ ϑεοὶ ἄλλοι. 

ἡρήστοιο δ᾽ ἔγημε ϑυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα 

γειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι 

ροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς, 

,ὔ ἈΝ ΑἹ ἤ 2 2 Ἷ, ΡῚ 2 ὔ “είῃ. τὰ δὲ μέλλετ᾽ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ. --- 

οὐκ ἄν μὲ γένος γε χαχὸν χαὶ ἀνάλχιδα φάντες 
2 ,, ,ὕ « 2 ΨΟΝ "ὔ ϑον ἀτιμήσαιτε περασμένον, ὅν χ᾽ ἐὺ εἴπω. 

ΒΕ 9ὴ ,ὔ ’ὔ ᾿ 2 ,, , 2 ’ ὅτ᾿ ἴομεν πόλεμόγνδε, καὶ οὐτάμενοί περ, ἀνάγκῃ. 

γα δ᾽ ἔτειτ᾽ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεϑα δηιοτῆτος 

βελέων, μή πού ἐφ᾽ ἕξλκεῖὶ ἕλχος ἄ : ἢ βελέων, μή πού τις ἔἕφ᾽ ἕξλχεὶ ἕλκος ἄρηται 

ἰους δ᾽ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἱ τὸ πάρος περ 

'μῷ ρα φέροντες ἀφεστᾶσ᾽ οὐδὲ μάχονται.“ 

λλὰ δέ οἱ πρόβατ᾽ ἔσχε᾽ χέχαστο δὲ πάντας ᾿“Ιχαιοὺς 

41 

ὡς ἔφαϑ᾽" οἵ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο. 

.114] ἀδιηηαθαηΐ Ζοηοαοίιβ οὐ Αὐ βίαν ιβ, ποθ πονϑραΐ Αὐὶβίο- 
᾿ Ξ (δ τ ᾿ τς ᾿ς Ἂν . φδ΄ω, 6.) 1168. 1100 ΠΠοΟ δ ν᾿ Ῥύδοῖ. 11.8.8, 15}: 110 ᾧχευ») 

ΧΙΝν 

110 

120 

150 



42 ΜΞ: Ζιὸς ἀπάτη 

ΧΙΝ βὰν δ᾽ ἴμεν, ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνωι 
ι85 οὐδ᾽ ἀλαοσχοπίην εἶχε χλυτὸς ἐννοσίγαιος, 

ἀλλὰ μετ᾽ αὐτοὺς ἦλϑε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς" 

δεξιτερὴν δ᾽ ἕλε χεῖρ᾽ ᾿Τγαμέμνονος ᾿Ἵτρεΐδαο 

καί μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»κἀτρεΐδη, νῦν δή που ᾿Αχιλλῆος ὀλοὸν χῆρ 
“" ΒῚ Ν ,ὔ ’ὔ ᾿ ,ὔ 9 “ 

40 γηϑεῖ ἐνὶ στήϑεσσι, φόνον καὶ φύζαν ᾿ἡχαιῶν 

δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες, οὐδ᾽ ἠβαιαί. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὡς ἀπόλοιτο, ϑεὸς δέ σιφλώσειεγ" 

σοὶ δ᾽ οὔ πω μάλα πάγχυ ϑεοὶ μάχαρες χοτέουσιν, 

ἀλλ᾽ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 

145 εὐρὺ χογίσουσιν πεδίον, σὺ δ᾽ ἐπόψεαι αὐτὸς 

φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.“ 
[4] ") Ἂ ἐ᾿ 2 7 3} » ,», ὡς εἰπὼν μέγ᾽ ἄυσεν, ἐπεσσυμένος πεδίοιο. 

ὅσσον δ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 
5] ,ὕ 2 , ΡΥ δὶ ’ 27 ἀνέρες ἔν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος, 

180 τόσσην ἐκ στήϑεσφιν ὄπα χρείων ἐνοσίχϑων 
τ ἜΑ ΕΟ. » νι , ᾿ 2) ΞΕ, ἧχεν" ᾿αΑχαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος ἔιιβαλ᾽ ἑκάστῳ 

καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμιζέμεν ἠδὲ μάχεσθαι. 

“Ἥρη δ᾽ εἰσεῖδε χρυσόϑρονος ὀφϑαλμοῖσιν 

στᾶσ᾽ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου" αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

ιδὅ τὸν μὲν ποισινύοντα μάχην ἀνὰ χυδιάνειραν 

αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ ϑυμῷ:" 

Ζῆνα δ᾽ ἐπ᾿ ἀκροτάτης χορυφῆς πολυπίδακος ἤδης 

180. ἀλαοσχοπίίη») ΒοΙκκον, ἀλαοσχοπιὴν (ἀλεοσχοττιὴν ππι 

ΠΠΌΡῚ ἔδῦθ οἴμηθ8, ἀλαοσσχοπιὴν Δ, ἀλαὸν σχοπιὴν Ζεποάοίπδ; ὁ 

Κὶ 1. ΝΟ. 141 ἐπεσσυμένος] ἔπτεσσύμενος 1107. 148 ὅσσο 

δῚ Τ᾽ οαππ Αὐϊβίοριιαπο, ὅσσον τ οθίου! οἴπὰ ΑΥΙΒίαΡομο. 199 πο 
λεμιζέμιε»)] πολεμίζειν 110]. 



“ς “Πὺδ ἀπατῃ: ἘΞ 48 

μενον εἰσεῖδε᾽ στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο ϑυμῷ. ΧΙΥ 

ἑρμήριξε δ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “ΠἍρη, 

ππῶώς ἐξαπάφοιτο Δ4]ιὸς νόον αἰγιόχοιο. 100 
Ἷ, «ς Ν λὴ 2 ,ὔ ,ἅ ἃ ε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή 

ϑεῖν εἰς "δὴν εὖ ἐντύνασαν Ἑἕ αὐτήν, 
΄ ς Ψ. , Ἶ πως ἱμείραιτο παραδραϑέειν φιλότητι 

χροιῇ, τῷ δ᾽ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε 
Ων αι ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευχαλίμῃσιν. 10ῦ 

-- 2) »,ἢ 5} ’ » «ς , εν 2ὔ 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς ϑάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν 

φαιστος, πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑιιιοῖσιν ἐπῆρσεν 
-»"- τω νΥ 2 ἘΣΘ. Ἂ; ,ὕ 2 “ 

ληῖδι χρυπτῇ" τὴν δ᾽ οὐ ϑεὸς ἄλλος ἀνῷχγεν. 

9. ἡ γ᾽ εἰσελϑοῦσα ϑύρας ἐπέϑηκε φαεινάς. 

᾿βροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 1τὸ 

ματα πάντα κάϑηρεν, ἀλείψατο δὲ λίσι᾽ ἐλαίῳ 

᾿βροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεϑυωμένον ἦεν" ἴω 9 ι 9 μ ] 

οὔ χαὶ χιγυμένοιο 4ιὸς χατὰ χαλκοβατὲς δῶ 

ὠπὴς ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀυτμή. 

οι ᾧ δ᾽ ἥ γε χρόα χαλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτας 17| 
, " ’ ,ὕ Χ 

ξα μένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς 

αλοὺς ἀμβροσίους, ἐκ χράατος ἀϑαγάτοιο. 
᾿ κι 5. 5 , ς ᾿ [5] ». ΟΝ τ Ὄυῶι} ἱμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαϑ'᾽, ὅν οἱ ᾿ϑήνη 

ξυσ᾽ ἀσχήσασα, τίϑει δ᾽ ἔνι δαίδαλα πολλά" 
"ουσείῃς δ᾽ ἐνετῇσι χατὰ στῆϑος περογᾶτο. 180 

10 χεύαι] χεύει, χεῦεν 5᾽πΡῚ1 1101], χεύῃ οοίου! : χεύει᾽ ΤΊ οι- 

ΟΠ  ππη βΘουἔπ|5. ΒΟ ρ5. Βαθιμ] θη, Ῥυοθαὺ Γηρο, Ποπιον. Θθν ποι. ἃ. 

ΔΡΕΠΚΟ] δἰ, Ρ. 110 54., αὖ ἀπθιταί ἀὰ χεύαν ρῥγδοίουθηπιη 5ι.. ΟἿ, 

ΝΠ Π. 5.9, ΠΟ, 2. 1608 τὴν δ 1ἰὈν], ναυΐαθ Ἰθοϊΐοηθβ. τὸν δ᾽ 

Ἐ τὰς δ᾽ σοππποιηου μη" ἴπμ ΒΟΠΟΠΪκ. 



ΧΙν 
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195 

200 

44 ἘΞ: Ζιὸς ἀπάτη 

ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν ϑυσάγνοις ἀραρυίῃ, 

ἐν δ᾽ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐυτρήτοισι λοβοῖσιν 

τρίγληνα μορόεντα᾽ χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή. 

κρηδέμνῳ δ᾽ ἐφύπερϑε καλύψατο δῖα ϑεάων 
καλῷ νηγατέῳ᾽ λευκὸν δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς" 

ποσσὶ δ᾽ ὕπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ ϑήχατο χόσμον, 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἐχ ϑαλάμοιο' χαλεσσαμένη δ᾽ ᾿Αφροδίτην 

τῶν ἄλλων ἀπάνευϑε ϑεῶν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

» ῥά νύ μοί τι πίϑοιο, φίλον τέκος, ὅττι κεν εἰπῶ 

ἠέ κεν ἀρνήσαιο, χοτεσσαμένη τό γε ϑυμῷ, 
οὕνεχ᾽ ἐγὼ 4Ἕαναοῖσι σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;“ 

τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς ϑυγάτηρ ᾿“φροδίτη" 

» Πρὴ πρέσβα ϑεά, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 

αὔδα ὃ τι φρογέεις" τελέσαι δέ μὲ ϑυμὸς ἄνωγεν, 

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.“ 

τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια Ἥρη; 

»δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας 

δάμγνασαι ἀϑανάτους ἠδὲ ϑνητοὺς ἀνθρώπους. 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 

χεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν, 

οἵ μ᾽ ἕν σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον, 

181 ζώγῃ --- ἀραρυίῃ] Αυϊδίανο]ι5, ζώνην --- ἀραρυῖαν ἸἰρνῚ [δὴ 
ΟΙΏΠΘΆ; οἱ, Εἰ 8ῦτ. 180 λευχὸν] 1101]; ὃν ἄλλῳ ,,λαμτερόν““: 5610]. Α 

191 προσηύδαε] προσηύδα (προσηῦδα 10) 1101. 199 δάμνασαι 
ΒομΟΘΥ οἱ Ῥοϑί ϑιιπὶ 4111 (ν. Νἅποκ ΒΡ . 9ὅ ρ. 468 54.) δαμνᾷ 0] 

(δαμνᾶς, δαμᾶ π5ἰμρι); δάμνᾳ βου!θοηάπαι οθ86. ραίαθας ΤΉΪΟΡΒΟΝ 
ΟτΊθ6ῃ. Οὐϑηη. 8. 2892, 40. 202 μ᾽ ὃν σφοῖσι] Δ ἴῃ τηλΡοῖπθ, μᾶ: Ϊ 

᾿ΠΉΡΒΘΒΓΠΙΒ. Θ᾽.» 8111 οπππὶ ΑὙἸ βίαι], μι σφοῖσι, ἐοίον}: οἵ, Θ88:1. 5,808 



ΖΔιὸς ἀπάτη: 

Ἰξάμενοι “είας, ὅτε τὲ Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 

κέης νέρϑε χαϑεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο ϑαλάσσης. 
“ Δ κι ἀρ ΟΣ Ἂ , Ὡς 3} , , 5 
"ὺς εἰμ᾽ ὀψομένη καί σφ᾽ ἄχριτα νείκεα λύσω 

ἢ γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 
ΤΟΝ . : , 2 Χ , »ὕὔ - 

γῆς καὶ φιλότητος, ἔπεὶ χόλος ἕιιπιεσε ϑυμῷ. 

᾿ Χείνω ἐπέεσσι παραιπεπιϑοῦσα φίλον χῆρ 

εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωϑῆναι φιλότητι, 

δί χέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.“" 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη" 

γὐχκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασϑαι" 
Ἀ ᾿ ἘΡΟν ΚΡ 2 ΞΟΡΕΤΝ, Ξε» { 

1 0ς γὰρ τοὺυ ἀριστου ὃν ἀγκοιγῃσιν ιαῦύυξεις. 

ἢ, καὶ ἀπὸ στήϑεσφιν ἐλύσατο χεστὸν ἱμάντα 
Ϊ ἢ" 2», , ς , ’ , Η "κίλον, ἔνϑα τέ οἱ ϑελχτήρια πάντα τέτυκτο 

3. Ἀ ᾽ ΡλῚ ἌΟΡ ὃ 12 2 ᾿ 

9. ἔνι μὲν φιλότης, ἔν δ᾽ ἵμερος, ἔν δ᾽ ὀαριστὺς 

ἵρφασις, ἥ τ᾽ ἔχλεινε νόον πύχα περ φρογεόντων το πο (ΛΕ τς ΣΟ : 
ν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" Ὁ ᾿5 χξς 5 Ψ 3 

᾿»τῇ νυν, τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγχάτϑεο χόλπῳ 
] 7 Ὡς ΟΣ , , ὲ » δ) ν ᾿ικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται" οὐδέ σὲ φημὶ 

ρηκτόν γε γνέεσϑαι, ὃ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.“ 

᾿ς φάτο" μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 

δήσασα δ᾽ ἔτειτα ἑῷ ἐγκάτϑετο κόλπῳ. 

ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

ἴρη δ᾽ ἀίξασα λίπεν δίον Οὐλύμποιο. 
" " 2 2 “ " 2 , » Ἁ 

περίην δ᾽ ἐπιβᾶσα χαὶ ᾿Ημαϑίην ἐρατεινὴν 

Ι Καὶ 105. 33 911. ᾧ 498. ἘΡ 485 οἱ οὗ ΤΙ Βοομα ΗΤᾺ. 818. 

208 “Ῥείας] Αὐἱβίορ!αποβ οὐ Αὐἰβίαρομιβ, “Ρείης Π0υ]; οἵ, Ο 181. 

208 χείνω] ΒοΙττον 5, χϑίνων ρϑιοὶ οαπὶ Ζοποάοίο οὐ Αὐἰβίορμαπο, χεί-- 

ως Επιβίι Ππι8, χείνω γ᾽ Ἰρνὶ ρ]θυίαιιο (οὶ Αὐἰβίανο μος, 210 ἔνϑα 
Ἱ ἔνϑα δέ «111 ἴπ οἷβ ὅγυ. 60. 919 γυν»] νῦν ἰὈν], πππίανὶε ΟοὈοί. 
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40 ἐΞ: Ζιὸς ἀπάτη 

σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα γιφόεντα, 

ἀχροτάτας κορυφάς, οὐδὲ χϑόνα μάρπτε ποδοῖιγ᾽ 

ἐξ ᾿Αϑόω δ᾽ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα, 

“Ἵῆμνον δ᾽ εἰσαφίκανε, πόλιν ϑείοιο Θόαντος. 

ἔνϑ᾽ “πνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο, 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

οἱ πνε, ἄναξ πάντων τε ϑεῶν πάντων τ᾽ ἀνϑρώπ 

ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμὸν ἔπος ἔχλυες, ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

πείϑευ" ἐγὼ δέ χέ τοι εἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 

χοίμησόν μοι Ζηγὸς ὑπ᾽ ὀφρύσιν ὄσσε φαειγνώ, 

αὐτίχ᾽ ἐπεί χεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι. 

δῶρα δέ τοι δώσω χαλὸν ϑρόγνον, ἄφϑιτον αἰεί, 

χρύσεον: Ἥφαιστος δὲ ἐμὸς πάις ἀμφιγυήεις 

τεύξει ἀσχήσας, ὑπὸ δὲ ϑρῆνυν ποσὶν ἥσει, 

τῷ χεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων." 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεεν ἥδυμος “Ὑπνγος" 

»Πρηὴ πρέσβα ϑεά, ϑύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 

ἄλλον μέν κεν ἐγώ γὲ ϑεῶν αἰειγενετάων 

ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεϑρα 

“(Δχεαγοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυχται" 

Ζηγὸς δ᾽ οὐκ ἂν ἐγώ γε Κρονίονος ἄσσον ἱκοίμην 
οὐδὲ χατευνήσαιμ᾽, ὅτε μμὴὼ αὐτός γε κελεύοι. 

ἤδη γάρ μὲ χαὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμή, 

οϑῦ εἰδέω χάριν] Ἐχπιβία! τι. οὐ πππτιβ. ὁχ οοαϊοῖθπ5, χάριν εἰ δᾶ 

ΑἸΠ5. οαπὶ ΑΥἸβίδρομο, ἐδέω χάριν οθίουὶ ΠΥ, ππᾶθ «ιδέω χάρ 
ΒουΙ Βοτιηὺ ΒΟΚΚΟΥ 5, Οομοὺ ΙΟν. 802), 411. Υ. ργδϑί, 1]. 8 8 85. ν. ὅ 

οὐ οἵ, π’286.. 289 δὲ] δέ κ᾿ 1011: ν. ρυϑϑί. 8 4,1, 1. 242 πῇ 
ἑφρώνξεν ἥδυμος] “τροσεφώνεξ νήδυμος 1101. 2449 ἄλλο τεὴ ὃ 
γυσσὲν διρδυ μὴ) ΤἸῸΡῚ ΠΙΘΙΟ 5. οππὶ ΑὐἸβίαρομο: ἄλλοτε σὴ ὃχ απο 
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" ΘΕ -" [4 ’,ὔ Ν εν 

ματι τῷ ὅτε χεῖνος ὑπέρϑυμος Διὸς υἱὸς 

τλεὲν ᾿]λιόϑεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. 
ΒῚ Ἁ ἣς 2) }Ὶ ’, 2 ΄, 

τοι ἐγὼ μὲν ξἕλεξα ΖΔιὸς νόον αἰγιόχοιο 

γυμος ἀμφιχυϑείς" σὺ δέ οἱ χακὰ μήσαο ϑυμῷ, 
᾽ ΒΡ] , Ὁ , υ ΑἿ ᾽,ὔ ΒΝ ΡΒ 

γσασ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας, 
,ὕ 2 ᾽ὔ 12 Ψ , 5 ΄ὔ 

χί μιν ἔπειτα Κόωνδ᾽ εὖ ναιομένην ἀπένειχας 

σφι φίλων πάντων. ὃ δ᾽ ἐπεγρόμενος χαλέπαιγεν φι φίλων 1 Ἴ πεγρόμενος χαλέπαινεγ, 

πτόζων χατὰ δῶμα ϑεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 
,ὔ ᾿ ᾿ ᾿, 2 γ7 Ρ) 5] Ὑ ,ὔ "ὕὔ ’ 

Ἴτει" χαί χέ μ᾽ ἄιστον ἀπ᾿ αἰϑέρος ἔμβαλε πόντῳ, 

μὴ Νὺξ διιήτειρα ϑεῶν ἐσάωσε χαὶ ἀνδρῶν. 
ὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ᾽ ἐπαύσατο χωόμενός περ᾿ 

ζετο γάρ, μὴ Νυχτὶ ϑοῇ ἀποθϑύμια ἔρδοι. 
- ὅτ -,-.. . 5}. τον, 2 , 2. , {( 
ὕν αὖ τοῦτό μ᾿ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι. 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια “Ἥρη; 

Ὕπνε, τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς; 

φὴς ὡς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπια Ζῆν, 

ς “Πραχλῆος πέρι χώσατο παιδὸς ἑοῖο; 

λλ᾽ ἴϑ᾽, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων 

σω ὀπυιέμεναι χαὶ σὴν κεχλῆσϑαι ἄχοιτιν 

ἀσιϑέην, ἧς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα.“ 

Ὑεἶβ ἀθίθυ ον θιι5. τϑοορὶξ Πθηΐχοι, ἄλλοϑ᾽ ἑξῇ ἐπίνυσσες ἐφετμῇ 

ΤΠ πϊθοῖύ ΒΥπριηδπίη), Εἶπ ῬΓΟΌΪΘΙη ἃ. Ποῖ. ΤΟΧ ΚΡ ]ς τι. 4. νρ]οΠάθῃ. 

ὙΠ ἢ. (1810) Ρ». ὑ4; ἐπίνυσχες ν6}] ἐπίνυσσας γοβίι]αί ΝΟ 
ῬΠ. 80 (1888) ν. 86. 959 ἕλεξα)] ἔϑελξα τπ8 οχ ἀθίθι ον τι8. 

208 ἥδυμος] νήδυμος (νήδιμος τπππι5) Π1Ὀν]. 26 φὴς] φὴς 101]. 

Ζῆν] Ζῆν᾽ Ιἴῦν!; ν. Θ206. 2606 πέρι χώσατο] ἅτπιο 1101], σπέερι- 
ὥσατο το]ϊατῖ. ΤΙ δαποῖθ ΒΟ βου ΒΆΤμ65, ΟἸΆΣκο οὐ ποὸ ππ0 ἸΟ0Ὸ 

0 1.449) ἥογηθ. 2608 δώσω] τ], δώω ροβίι!αι νὰ Ἠθυγθράθῃ 

θυ. 46 ῬΙ11Ο]. Ν. 5. ΥἿ (4882) Ρ. 586. 269] οτμρίζπηΐ ΠΥ Π]ΘΙΙΟΓΘΒ. 
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48 ͵ἐΞ: Διὸς ἀπάτη 

ὡς φάτο χήρατο δ᾽ “ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδε 

»ἄγρει νύν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ, 

χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χϑόνα πουλυβότειραν, 
τ τ « , « - « 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶιν ἅπαντες 
’ ͵ δὰ Ὸ) τ 198 9 9. ᾿ Κι ἦγον Ρ] ν ϑὺν »Ξ 

μάρτυροι ὠσ᾽ οἱ ἕνερϑε ϑεοὶ Κρό ἀμφὶς ἐόντες 
5 Υ κ 2 ᾿ ὁ , Ὁ , “ ες λ , 
ἢ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων, 

Πασιϑέην, ἧς τ᾽ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.“ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 
,ὔ 19 «ς ΒΡ) ,ὔ Ἁ 7) τὶ ᾽,ὔ [δ 

ὥμνυε δ᾽ ὡς ἐχέλευε, ϑεοὺς δ᾽ ὀνόμηνεν ἅπαντας 

τοὺς ὑποταρταρίους, οἱ Τιτῆνες χαλέονται. 
3) Ἀ Ξ᾿ ὔ .» 2) ,ὔ ͵ ,ὔ Ἁ {«᾿ 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρχογ, 

τὼ βήτην “ήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε, 
“ἢ ς Ἵ2 «ἢ ’ὔ ,ὴ 

ἠέρα ἑσσαμένω, δίμφα πρήσσοντε χέλευϑογ. 

Ἴδην δ᾽ ἱχέσϑην πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, 

“εκτόν, ὅϑι πρῶτον λιπέτην ἅλα" τὼ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 
’ὔ ΩΣ , Δ. “ [4 ὔ Ὁ», 

βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη. 

ἔνϑ᾽ “ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος 4]ὸς ὄσσε ἰδέσϑαι, 

εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ᾽ ἐν ἴ1δ Ξ3 ῆ ς 7180 Ὶ {10 ᾿ “ἢ {λι ἢ 

μακροτάτη πεφυυῖα δι' ἠέρος αἰϑέρ᾽ ἵχανεν" 

ἔνϑ᾽ ἧστ᾽ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν, 

ὄρονιϑι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἣν τ᾽ ἐν ὄρεσσ ἶ ᾿γυρῇ ἰίγκιος, ἵν τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 

χαλκίδα κιχλήσχουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 

Ἥρη δὲ χραιπνῶς προσεβήσετο Τ άργαρον ἄχρον 

Ἴδης ὑψηλῆς" ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. 
ὡς δ᾽ ἴδεν, ὥς μιν ἔρος πυχινὰ 3 ᾿ ζλ ς , ὥς μιν ἔρος πυχινὰς φρένας ἀμφεχάλυψεν, 

911 γύ») νῦν 1100], τηπίανιέ Οομροὶ ΜΟν. 898: ν. Ἐἰ 219. 

281 σπεριμήχετον] 1100], στεριμήχεα Ῥοδίπ]αί Νάποκ; τ. ζ 108. 

994. ἔρος] Ἐπίαί μι, ἔρως Π|00];: ν. Γ' 442. 



Διὸς ἀπάτη: Ξ' 

ον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσϑην φιλότητι 

ς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήϑοντε τοχῆας. 

»Πρη, πῇ μεμαυῖα κατ᾽ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνεις; 

ποι δ᾽ οὐ παρέασι χαὶ ἅρματα, τῶν κ᾽ ἐπιβαίης.“ 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια “Πρη" 

Ὄχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 

χεαγόν τὲ ϑεῶν γένεσιν χαὶ μητέρα 7 ηϑύν, 

᾿μὐ ἐν σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον. 

ὑς εἶμ᾽ ὀψομένη χαί σφ᾽ ἄχριτα νείχεα λύσω" 

δὴ γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 

γῆς χαὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἕμπεσε ϑυμῷ. 

ποι δ᾽ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης 

τᾶσ᾽, οἵ μ᾽ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε χαὶ ὑγρήν. 

ἦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο χατ᾿ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνω, 

ἤ πώς μοι, μετέπειτα χολώσεαι, αἵ κε σιωπῇ 

χωμαι πρὸς δῶμα βαϑυρρόου ᾿“2ἀχεαγοῖο.““ 

, - Ἁ »ὕ ᾿ [σὲ [4 Ὁ 

Πρη, κεῖσε μὲν ἔστι χαὶ ὕστερον ὁρμηϑῆναι, 

. δ᾽ ἄγ᾽ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηϑέντε ἢ: φ ΤΉ Ν ᾿ ῆ Σ 

ΜΞ Ὁ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ὧδε ϑεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 

υμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυϑεὶς ἐδάμασσεν, 

ὑδ᾽ ὁπότ᾽ ἠρασάμην ᾿ξιονίης ἀλόχοιο, 
τέχε Π]ειρίϑοον ϑεόφιν μήστωρ᾽ ἀτάλαντον" 

800 προσηύδαε)] προσηύδα (προσηῦδα [0ὺ ΠΠ0}1, οὐ! Ο.. 

ΑὙἸΒ ΡΟ 5. 

Ἡοτχαοιὶ 1185. 0]. 11. Ι 

ἢ δ᾽ αὐτῆς προπάροιϑεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζΐζεν" “ἢ Ἴς 7“ 9 Ξ φ ἕξ ονομαᾶς, 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 7 τ ν τς ἤ 6. 7( Δ φ Υ Ν Ξ 

990 πρῶτόν τ:τξ0} ΠΟμΜ.Π}]1 οὑπὶ ΑἸ βίαν ο, σερώτιστον Δ}]]. 

Ξ 2 - - ον: -- ἘΣΘΑΡΞ ,, 
808 μ΄ ἐν σφοῖσι] μὲ σφοῖσι Ἀ11}: ν. (Ξ 202. 815 ἔρος] ἔρως 

1 1ὴ οἷθ Α΄ (πδπὰ 1.) Ὦ. 811---991] ἀαιηπεανθυιπί ΑὐἸβίορ ΠΔΠ685 
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δ0 Ξ: Διὸς ἀπάτη 

οὐδ᾽ ὅτε περ 4]}ανάης χαλλισφύρου ᾿αἰχρισιώγης, 

ἢ τέχε Περσῆα πάντων ἀριδείχετον ἀνδρῶν" 

οὐδ᾽ ὅτε «Ῥοίνιχος χούρης τηλεχλειτοῖο, 

ἣ τέχε μοι Μίνωα καὶ ἀντίϑεον Ῥαδάμανθυν" 

οὐδ᾽ ὅτε περ Σεμέλης, οὐδ᾽ ᾿ἀλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ, 

ἥ δ᾽ ἩΠραχλῆα χρατερόφρονα γείνατο παῖδα" 

ἣ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε, χάρμα βροτοῖσιν" 

οὐδ᾽ ὅτε 4ήμητρος καλλιπλοχάμοιο ἀνάσσης, 

οὐδ᾽ ὁπότε “ητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς,] 

ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί μὲ γλυχὺς ἵμερος αἱρεῖ." 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια “Πρη" 

»αἰγότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 

εἰ νῦν ἐν φιλότητι. λιλαίξαι εὐνηθῆναι 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα, 

πῶς χ᾽ ἔοι, εἴ τις νῶι ϑεῶν αἰειγενετάων 

εὕδοντ ἀϑρήσειε, ϑεοῖσι δὲ πᾶσι μετελϑὼν 

περρόάδοι; οὐχ ἂν ἐγώ γε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην 

ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα᾽ νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 

ἀλλ᾽ εἰ δή δ᾽ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο ϑυμῷ, 

ἔστιν τοι ϑόλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἕτευξεν 

“Πφαιστος, πυκινὰς δὲ ϑύρας σταϑιμοῖσιν ἐπῆρσεν᾽ 

ἔνϑ᾽ ἴομεν χείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.““ 
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

» Πρη, μήτε ϑεῶν τό γε δείδιϑι μήτε τιν᾽ ἀνδρῶν 

822 Πίνωα χαὶ] Νάποῖκ: ΠΠίνωά τὰ χαὶ ρα Πππρβοβίιβ ὥγυ. (6 

δἰϊδιη 5010]. Υ͂ ἃρπᾶ Γπιαυνοα. ΑἩΤ. 1 Ρ. 8117), Μίνω τὲ χαὶ γἹ 
Ὑπὴῖ ΠΌΡῚ οαπὰ Ζεποάοίο, ΠΠίνων τὲ χαὶ ἅπο οὐαὶ ΑὐἸβίαιοιιο, Π]ἢ 

χαὶ οαϊξοποα ΕἸΟγθη πὰ οἱ Ποιημδηὰ. 8529. προσηύδαε)] προσηύο 

(προσηῦδα 19) [01]. 
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ἐσϑαι" τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφιχαλύψω ΧΙ 

ύσεον. οὐδ᾽ ἂν νῶι διαδράκοι ᾿Πέλιός περ, 

τε χαὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράεσϑαι." 84 

ἢ δα, καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου πάις ἣν παράκοιτιν. 
« σι δ᾽ ὕπο χϑὼν δῖα φύεν νεοϑηλέα ποίην, 

τόν θ᾽ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόχον ἠδ᾽ ὑάκινϑον 
χγὸν χαὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χϑονὸς ὑννόσ᾽ ἕεργεν. 

ἔνι λεξάσϑην" ἔτι δὲ νεφέλην ἕσσαντο 860 

λὴν χρυσείην, στιλπναὶ δ᾽ ἀπέπιπτον ἔερσαι 
«' « Χ 5. ᾽ "ὃ, Χ τ, ὦ ἡ , »ἤ ὡς ὃ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ 1 ἀργάρῳ ἄχρῳ, 

γῳ χαὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ᾽ ἀγκὰς ἄκοιτιν" 

᾿ δὲ ϑέειν ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν ἥδυμος “Ὕπνος, 

ὧι γελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐνγοσιγαίῳ. 85: 

χοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»πρόφρων νῦν Δαναοῖσι, Ποσείδαον, ἐπάμυνε 

ί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνϑά περ, ὄφρ᾽ ἔτι εὕδει 

ύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν πέρι χῶμα χάλυψα" 
δ᾽ ΩΣ ΄ , 2 - { ΡΈΌΨΥ οὴη ὁ ἔν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηϑῆραι. 860 

«οι » ᾿ «ι Ἁ "ὕ 2 2 ᾿ Ὶ Ν “ὴ29ῳ δ᾽ ’, Ξ 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ᾧχετ᾽ ἐπὶ χλυτὰ φῦλ᾽ ἀνϑρώπων 
Ὡς: ", -" ΝΣ τὰς 3 , τ 

ν ἔτι μᾶλλον ἀνῆχεν ἀμυνέμεναι Ζ4αναοῖσιν. 

δτίχα δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα προϑορὼν ἐχέλευσεγ" 

»“Ιργέιοι, καὶ δὴ αὖτε μεϑίεμεν “Εχτορι νίκην 

ριαμίδῃ, ἵ' ἥας ἕλῃ καὶ χῦδος ἄ ; 868 ριαμίοῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ χαὶ κῦδος ἄρηται; 860 
2 η Χ λ ὃ μὲν οὕτω φησὶ χαὶ εὔχεται, οὕνεχ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 

᾿ “Ψ Α ᾿ ᾿ ᾿ Δ . “ ΕῚ - υσῖν ἕπι γλαφυρῇσι μένει χεχολω μένος ἦτορ 

540 εἰσοράεσϑαι) εἰσοράασϑαι ᾿ἴρι]ϊ. 9584 ἥδυμος] νήδυμος 
Ἵ, ϑδτ Ποσείδαον] Ποσειδάων ἅ11: οἵ, ρναοῖ. Π. 8. 6, Π, 8. 

- , »Ἢ , .: ῶϑ Ν . . . 859 χῶμα χάλυψα)] κῶμ᾽ ἐχάλυψα 411. 8604 δὴ αὐτε)] δ᾽ αὖτε 
πεῖν. ., 181. 
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χείνου δ᾽ οὔ τι λίην ποϑὴ ἔσσεται, εἴ χεν οἱ ἄλλοι 

ἡμεῖς ὀτρυνώμεϑ᾽ ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν. 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 
Ὅν , [ἡ "]' ΟΕ Ν᾽ - 3) δ ,ὔ ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται, 

ἑσσάμενοι, χεφαλὰς δὲ παναίϑῃσιν χορύϑεσσιν 

κρύψαντες, χερσὶν δὲ τὰ μαχρότατ᾽ ἔγχε ἑλόντες, 
2 ἐ 5) Δ 3. τ Ἃ ς , δ᾽ ΡΥ ᾿ ἴομεν" αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ᾽ ἕτι φημὶ 

“Ἔχτορα Π|ριαμίδην μενέειν μάλα πὲρ μεμαῶτα [τοὺ τλυο ρον εν Δ... Ὡ ρς : 
ὃς δέ κ᾽ ἀνὴ ἔχαρμος, ἔχῃ δ᾽ ὀλίγον σάχος ὥμῳ ὃς δὲ ἣρ μενέχαρμος, ἔχη γ ς ὥμῳ, 

χείρονι φωτὶ δότω, ὃ δ᾽ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω.““ 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντι 

τοὺς δ᾽ αὐτοὶ βασιλῆες ἐχόσμεον οὐτάμενοί περ, 

Τυδείδης ᾿Οδυσεύς τε καὶ ᾿Ατρεΐδης ᾿“γαμέμνων, 
5. δ᾽ ἬΕΙ , ΡῚ , ᾽ὕ 3 2, « οἰχόμενοι δ᾽ ἐπὶ πάντας ἀρήια τεύχε ἄμειβον 

2 δ Ν ΒῚ Χ 2 δ ’ ν 7 Δεν, 

ἐσϑλὰ μὲν ἐσϑλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσχεν. 
2 Ἁ 2 ’ὔ ἘΞ κΨ 5 νὴ “᾿. ’ ’ὔ αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλχόν, 

2 ΄ 5 " ὶ βάν ῥ᾽ ἔμεν" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφι Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 
2 

δεινὸν ἄορ τανύηχες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 
2 ὋΣ τς -“ 5 2 ,ὔ 2 ᾿ πὸ εἴκελον ἀστεροπῇ" τῷ δ᾽ οὐ ϑέμις ἐστὶ μιγῆγαι 

ΒῚ . «ἂν 7 7 

ἐν δαὶ λευγαλέῃ, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας. 

Τρῶας δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐχόσμεε φαίδιμος “Εχτωρ. 

918. χερσὶν δὲ] ΤΠ0}} ΘΠ ταὶ οἱ ορίϊηὶ, χερσίν τὲ γο] απ]. 

( 910, 811) ομηίβοναί Ζοποάοίτπβ, ἀαιηπαθαμέ ΑΥΙΒίΟΡ Πα Π65. οὐ Αὐὶβίδ 

ΟἸπι5, ΟἸ105 Ρ]Θνία 6. Τθοθηἐ ον. ΘΙ του. βου! σαηΐ: οἵ, 581 56. 
- ΡΒ 2, 5 . 

810 ἔχῃ] ἔχει Ῥᾷιοὶ οι ΑΥὐἰβίαιομο, 581. 582] ἀαιηπαύ ΒΟΚΚΘΙ 

οἵ, 810 56. 982. χέρεια] 1.1 ΟἸηπμθ8, 51 ὁχ Γι ΑΡΌΘΠΙ 5116 η}10 οἱ 

ΠΡΘΡΘ Ποοί, χέρηα Ἐλιβίδἐ Ππ|8. δόσχε») Π1ῸῚῚ [66 ομηηθθ, δόσα 

πητι5. οὐ ϑαϊο Ἐοιηδπα οππὶ ΑΥΙΒίδΌ ΠΟ. 988. ἐχόσμιεε] τιητι5 Π|0Ὲ 

ἐχόσμει ΟΘοἰοι]. 



“ἰὸς ἀτιάτη: (Ξ ΤῈ) 

Ϊ », ς ΎΟΟΑΙ͂Σ Ξὶ ,ὔ 2ὔ ᾿ , 

᾿'δή ῥα τότ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τόνυσσαν 

'αγοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος “Εχτωρ, 
Ἷ « » , ει 12 2 .“"Ἄ Ύ 7. 

τοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ᾽ ᾿Αργεΐοισιν ἀρήγων. 

διύσθη δὲ ϑάλασσα ποτὶ χλισίας τε νέας τὲ 

, 2 ’ - ἢ μας δὶ 5. κ ο 

ντόϑεν ὀργύμενον πγοιῇ βορέω ἀλεγεινῇ 

ἄγε πυρὸς τόσσος γὲ πέλει βρόμος αἰϑομένοιο 

ἥρεος ἐν βήσσῃς, ὅτε τ᾽ ὥρετο χαιέμεν ὕληγ᾽ [0εος ᾿Ξ: ς ἐαιξι τ 
Ρ ἄνεμος τόσσον γὲ ποτὶ δρυσὶν ὑψικόμοισιν 

ὕει. ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων, 
ς »ἷ , Δ - »,΄ δ ἢ ἥγη ἄρα “Τρώων χαὶ ᾿“χαιῶν ἕτλετο φωγὴ 

δ γὸν ἀυσάντων, ὅτ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 

Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀχόντισε φαίδιμος “Εχτωρ 
᾿ ΣΟ , στ σ΄ ᾿ ἰϑύ Ὁ ΠΝ 2 , "ει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰϑύ οἱ, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν, 

ῥὰ δύω τελαμῶγνε περὶ στήϑεσσι τετάσϑην, 

ἦγοι ὃ μὲν σάχεος ὃ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου ; 6605 ΤΟΟΥ το το ὠδι 
Ἐὐ ες ἢ ; , ΄ ὦ οἱ ῥυσάσϑην τέρενα χρόα. χώσατο δ᾽ “Εχτωρ, 

ἰ ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔχφυγε χειρός 0 λους τ οϑμοδ ἀβελίος: 
ΟΝ }) "ὕὔ[ ΟΣ ἘΠ 2. ΝΣ 6 , δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 
᾿Ὶ »ὕ, 2 ᾽ ’ , , »ἵὔ 

᾿ μὲν ἕπειτ ἀπιόντα μέγας Τελαμώνιος Ατας 
δί ἌΝ ἐξ , , »ἵἷ᾿ - 

διμαδίῳ, τά ῥὰ πολλά, ϑοάων ἕχματα νηῶν, 

)}) ποσὶ μαρναμένων ἐχυλίνδετο, --- τῶν ἕν ἀείρας 

’ὔ ἊΣ ει »ἷὕ , ᾿ ΒΟ). [έ κ όμβον δ᾽ ὡς ἔσσευε βαλών, περὶ δ᾽ ἔδραμε πάντῃ. 

994 βοάει) βοάᾳ Ἰἰθν]. 412 βεβλήχει) Τἰῦν] οπὰὰ Αὐ]βίαν- 

βεβλήκειν ἀομοαοίπβ οὐ ΑὐἸβίοριαπθα. Οἵ, Ὁ 08 οἱ ν. ᾿πιανΊο]ι 

ΠΕ 1580. 

ΧΙΥ 

390 

590 

400 

40 

410 



ΧΕ ΡΥ 

420 

450 
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ὡς δ᾽ ὅϑ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς 
,  : ν Μ ΄ὔ Γ 2 ν πρόρριζος, δεινὴ δὲ ϑεείου γίγνεται ὀδμὴ 

ἐξ αὐτῆς" τὸν δ᾽ οὔ περ ἔχει ϑράσος, ὅς χεν ἴδηται 
2 Ἁ 5 ΣΙ Δ δ Ν Ἁ , Ξ ’ὔ - 

ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός 

ὡς ἔπεσ᾽ “Ἔχτορος ὦχα χαμαὶ μένος ἔν κονίῃσιν. 

χειρὸς δ᾽ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ᾿ αὐτῷ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφϑη 

χαὶ χόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλχῷ. 
[6 ᾿ , Ρ, ΞΕ. (ΕΣ 2 - Ἴ οἱ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

ἐλπόμενοι ἐρύεσϑαι, ἀκόντιζον δὲ ϑαμείας 
2 Ψ, ὩΣ "7 5. 2 ’ὔ , “ 

αἰχμάς. ἀλλ᾽ οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν 
5} ν ΒῚ δ -» - ᾿" ᾿. » »ἤὕ 

οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν" πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι, 

Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος ᾿Αγήγωρ 

Σαρπηδών τ᾽ ἀρχὸς “υκίων χαὶ Γλαῦχος ἀμύμων" 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τίς εὖ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιϑεν 

ἀσπίδας εὐχύκλους σχέϑον αὐτοῦ. τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἑταῖροι 
Χ 2 ’ὔ ,ὔ 2 ) 2ὕὔ ἸῸΝ ΛΟ 

χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐχ πόνου, ὄφρ᾽ ἵχεϑ᾽ ἵιπους 

ὠχέας, οἵ οἱ ὄπισϑε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ἕστασαν ἡνίοχόν τὲ χαὶ ἅρματα ποιχίλ᾽ ἔχοντες" 
«' Ψ. Ἁ 27 ,ὔ ’, ,ὔ 

οἱ τόν γὲ προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο 

Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀϑάγνατος τέχετο Ζεύς, 

ἔνϑα μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χϑογί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ 

χεῦαν' ὃ δ᾽ ἀμπνύνϑη χαὶ ἀνέδραχεν. ὀφϑαλμοῖσιν, 

ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπέμεσσεν. 

αὖτις δ᾽ ἐξοπίσω πλῆτο χϑονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε 

419 ἑδάφϑη] ἑάφϑη 41 ἴῃ εἷβ Ο: οἷ Ν 5848. 421 τῶ 
ἄλλων] τῶν τ᾽ ἄλλων Ζεποάοίι. 488 τὼ δέ οἱ] Ρ]ουίαπθ 1 
ΑΟ οαὴ Αὐβίαθοιο, χὰδ δέ οἱ 811]. 



Ζιὸς ἀπάτη: ΜῈ) 

ὺξ ἐχάλυψε μέλαινα" βέλος δ᾽ ἔτι ϑυμὸν ἐδάμνα. ΧΙΥ 

᾿Ζργέιοι δ᾽ ὡς οὖν ἴδον “ἔχτορα νόσφι χιόντα, 440 

ἄλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

νϑα πολὺ πρώτιστος ᾿Οιλῆος ταχὺς “ας 

Κάτγνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμεγνος ὀξυόεντι 

ΗἩνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέχε νηὶς ἀμύμων 

Πνοπι βουχολέοντι παρ᾽ ὄχϑας Σατνιόεντος. 44ὖ 

γ μὲν ᾿Οιλιάδης δουριχλυτὸς ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 

ὕτα χατὰ λαπάρην" ὃ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 

᾿ρῶες χαὶ Δαναοὶ σύναγον χρατερὴν ὑσμίνην. 

ᾧ δ᾽ ἔπι Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλϑὲεν ἀμύντωρ 

ανϑοΐδης, βάλε δὲ Προϑοήνορα δεξιὸν ὦμον, 450 

ἰὸν ᾿“ρηιλύκοιο: δι’ ὥμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ὕχεν, ὃ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

Τουλυδάμας δ᾽ ἔχπαγλον ἐπεύξατο μαχρὸν ἀύσας" 

»οὐ μὰν αὖτ᾽ ὀίώ μεγαϑύμου Π|ανϑοίδαο 
ῶι 

Ν "ὕὔ - Ὁ ὶυ ΡΥ -- 

εἰρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄχοντα, λῦ 

λλά τις ᾿Αργείων χόμισε χροΐ, χαί μιν ὀίω 

ὑτῷ σχησιτόμεγον χατίμεν δόμον Ἄιδος εἴσω." 
«ι ,ὕὔ "Ὶ 5) ." Ψ) 27 , 2 2." , 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αργεΐοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο. 

ἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν 

ᾧ Τελαμωγνιάδῃ" τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα" 460 

αρπαλίμως δ᾽ ἀπιόντος ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

ἸΤουλυδάμας δ᾽ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο χῆρα μέλαιναν 
ῃ 

κριφὶς ἀΐξας, χόμισεν δ᾽ ᾿ἀντήνορος υἱὸς 

οχέλοχος" τῷ γάρ ῥὰ ϑεοὶ βούλευσαν ὄλεϑρον. 

φι ὧν ῥ᾽ ἔβαλεν χεφαλῆς τὲ χαὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ, 46 

ίατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω χέρσε τέγνοντε" 
“Ὁ δὲ Ν᾿ , ἡ Δ , .- 2 οὔ δὲ πολὺ πρότερον χεφαλὴ στόμα τε ὃῖνές τὲ 
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οὔδει πλῆντ᾽ ἤ περ χνῆμαι χαὶ γοῦνα πεσόντος. 

“ας δ᾽ αὖτ᾽ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι" 

φράζεο, Πουλυδάμαν, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες" 

ἢ δ᾽ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Π|ροϑοήνορος ἀντὶ πεφάσϑαι 

ἄξιος; οὐ μέν μοι καχὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ, 
ἀλλὰ χασίγνητος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο 

ἢ παῖς" αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἕοιχεν."“ 

ἢ ῥ᾽ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ᾽ ἄχος ἔλλαβε ϑυμόν. 

ἔνϑ᾽ χάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρί, 

ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς" ὃ δ᾽ ὕφελκε ποδοῖιν. 

τῷ δ᾽ ᾿χάμας ἔχπαγλον ἐπεύξατο μαχρὸν ἀύσας" 

»»“ργέιοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόρητοι, 

οὔ ϑὴν οἴοισίν γε πόνος τ᾽ ἔσεται χαὶ ὀιζὺς 

ἡμῖν, ἀλλά ποϑ᾽ ὧδε καταχτενέεσϑε χαὶ ὔὄμμεες. 

φράζεσϑ᾽, ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδιμημένος εὕδει 

ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι χασιγνήτοιό γε ποιγὴ 

δηρὸν ἄτιτος ἔῃ. τῷ καί χέ τις εὔχεται ἀνὴρ 

γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλχτῆρα λιπέσϑαι." 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿4ργεΐοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο" 

Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν. 

408 οὔδει] οοαϊοο5. οἱ δαϊίονοβ ἀμί Βοίκκθυῖπη, αἱ οὔδει ρυϑθσ ἢ 

ογθραῖ, ἀπο ριοθαὺ οἰϊδιη 1.ἃ ΠοοΙ6 ΗΠ. 15. 11; οἵ, τῇ 689. 

4τῸὸ Πουλυδάμαν)] Ζοποάοίπθ, Πουλυδάμα 100]: ν. ΠῚ 251. 
414 γὰρ γενεὴ»} 1100], γάρ δὰ φυὴν ΑΥϊδίορπδηθθ. ἔοιχδνυ)] Αὐ]βίο 

ῬΠδη65, δ δαβουιρίθπιῃ ἴῃ ἃ; δῴχει 1101. 481 χαταχτενέεσϑε] (οὗ 

χαταχταγνέεσϑε ἸἰὈτ]: ν. Ζ 409. 484 ἄτιτος ἔῃ] 1ἰρεῖ, ἔῃ ἄτιτοι 
ΒΡ 5 ΟἸαθ. χαί χέ τις] ΠΥ] [Ὁ 6. οἴθποβ, χαί τέ τις ἅπο, χα 

τις ἀππ|5: σέ σοιημηθηδαθ)αΐ (ὐ. Πουπαπη Οριδο. ΤΥ Ρ. 41, ργοθαΐ οἰϊαι 

α. Ουὐἴπρ ον. Π|5 88. 



“Πὸς ἀπάτη: (Εἰ ἘΠ 

"ρμήϑη δ᾽ ᾿Αχάμαντος" ὃ δ᾽ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν 

Τηγελέωο ἄνακτος. ὃ δ᾽ οὔτασεν ᾿]λιονῆα 

ἰὸν «Φόρβαντος πολυμήλου, τόν δὰ μάλιστα 

πρμείας Τρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν" 
, ΒΥ ν 9. ἸΘΈΚΟν , -“» ῃ 5 - ῷ δ᾽ ἄρ᾽ ὕπο μήτηρ μοῦνον τέχεν ᾿]λιονῆα. 

ὺν τόϑ'᾽ ὑπ᾽ ὀφρύος οὗτα κατ᾽ ὀφϑαλμοῖο ϑέμεϑλα, 

ς δ᾽ ὦσε γλήνην" δόρυ δ᾽ ὀφϑαλμοῖο διαπρὸ 
Ιχὶ διὰ ἰνίου ἤἦλϑεν, ὃ δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσσας 

'μφω. 1]ηγέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 

᾿ὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε 
" 59 - δ ᾽ [2 - 2)“ ΨῚ »ὕ 2 ἰὐτῇ σὺν πήληκι χάρη" ἔτι δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

εν ἐν ὀφϑαλμῷ. ὃ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν 

εἰπέμεναί μοι, Τρῶες, ἀγαυοῦ ᾿]λιονὴ »»Ἑἰστέ͵ μοι, Τρῶες, ἀγαυοῦ ᾿]λιονῆος 

ατρὶ φίλῳ χαὶ μητρὶ γοήμεγαι ἐν μεγάροισιν. 

ὑδὲ γὰρ ἡ Προμόάχοιο δάμαρ ᾿Αλεγηγορίδαο 

γδρὶ φίλῳ ἐλϑόντι γανύσσεται, ὁππότε χεν δὴ 

ς Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεϑα χοῦροι ᾿Αχαιῶν.“ 
«' ; Φ Ἁ Ἀ.9 », 4 ο, , ) » Μ 

ὡς φάτο" τοὺς ὃ ἄρα πάντας ὕπο τρόμος ἔλλαβε γυῖα 
΄ῃ ΝΕ [ , ϑικίων » ἅπτηγεν δὲ ἕχαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

[ΠῚ τις δὴ πρῶτος βροτόεντ᾽ ἀνδράγρι᾽ ᾿“χαιῶν 

Ιρατ᾽, ἐπεί δ᾽ ἔχλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 
Ὕ Ξ- -" , {ἰδ ν τσ Ὗ 
πὰς ῥὰ πρῶτος Τελαμώνιος “Υρτιον οὐτὰ 
ΓὟ , π "» ς ὔ Ἂ »" ὃ 

ὑρτιάδην, “Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροϑύμων 

Βάλκην δ᾽ ᾿Αντίλοχος χαὶ Μέρμερον ἐξενάριξεν" 

499 δὲ φὴ] Δοποδοίιι5, δὲ φῇ ν6} δ᾽ ἔζη Αὐ᾽βίδροιμιβ ; οἵ. Β 144. 
500] ἀδιπηαθαΐὶ ΑὙἸβία ΡΟ 1185. 

ΠΥ 

490 

ὅ00 

δ10 



ΧΥ 

σι 

10 

δὃ “Ξ: Ζιὸς ἀπάτη. 

Μηριόνης δὲ Μόρυν τε χαὶ ““πποτίωνα χατέχτα᾽" 
- δ ἿΆ ,ὔ 2 ΒῚ 2 Ν Ῥ 

Τεῦχρος δὲ Προϑόωνά τ᾽ ἐνήρατο χαὶ Π]εριφήτην. 

᾿Πτρεΐίδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔτειϑ᾽ “Ὑπερήγορα ποιμένα λαῶν 

οὗτα χατὰ λαπά διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς ἄφυσσεν α χατὰ λαπάρην, οἱ ρα χαλκὸς ἄφυσσει 
Ψ, ΝῚ ἈΝ 2 2 , 2 , δῃώσας" ψυχὴ δὲ χατ᾽ οὐταμένην ὠτειλὴν 

ἔσσυτ᾽ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν. 

πλείστους δ᾽ Αἴας εἷλεν ᾿Οιλῆος ταχὺς υἱός" 

οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσϑαι ποσὶν ἣεν 

ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἕν φόβον ὄρσῃ. 

ΙΛΙΑΔΟΣ 0. 

ΠΑ“ ΠΩΚΞΙΣ ΠΑΡᾺ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σχόλοπας χαὶ τάφρον ἔβησαν 

φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Ζαναῶν ὑπὸ χερσίν, 
[4 ᾿ Ὗ. ΟΣ δ; Ρ] ,ὔ Ἄ οἱ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες, 

χλωροὶ ὑπὸ δείους, περοβημένοι" ἔγρετο δὲ Ζεὺς 
. ὙΑΣΩ" Ρ Ὁ ΝΣ , «“ 
1δὴς ἔν χορυφῇσι παρὰ χρυσοϑρόγνου “Πρης. 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 
᾿ Ν ΨΦ ,ὔ οΥ Ν , ὔ τοὺς μὲν ὀρινομένους τοὺς δὲ χλονέοντας ὄπισϑεν 

Ὁ» δ Ν ὶ ὶ , 

εἰθγείους, μετὰ δέ σφι Π,Ἂοσειδάωνα ἄνακτα. 

Πτορα δ᾽ ἐν πεδίῳ ἴδε χείμεενον, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
Ξ 12 , », 5 ἽΕΙ ἊΣ , ἥαϑ'᾽" ὃ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσϑματι κῆρ ἀπινύσσων, 

99 δροσ 9ση)] “Π ν61 ὦρσεί(») ἃ}, ὄρσαι ϑ5ουἸρδὶ Βοιμη οἰπ᾿ 
ΘΙ ΠΘΙΣ 11. ὦ. ΠῚ, 

4 ὑπὸ] ὑπαὶ Ἰ ὑσπτὸ ὃχ Βϑῃίοϊ βϑθηζθηίία τϑϑεία Ησυπθ 

αΠΘΙη 5601} ϑιηΐ ΒΘΙΚου 5 οὐ γθοθηίονθθ. ΟΥἍ, Καὶ 816 οἱ Ο 111. 

ται υπσες  ος ὡμωρααιρων αρωνπνς θάνω.» πῃ Βανι. 

ἔν τες πόσο ον 



Παλίωξις πταρὰ τῶν νεῶν: Ο 9 

ΟΣ πο ΠΣ αυρότατος βάλ᾽ ᾿Ιχαιῶν π.}0 ἐγύξίν, ἐ ρον “ Υ - 
τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 

δεινὰ δ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν “Πρην πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

» μάλα δὴ χακότεχνος, ἀμήχαγνε, σὸς δόλος, “Ηρη, 
, ὃν 2, , γ ΄ ᾺΧ ’ “Ἕχτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 

οὐ μὰν οἶδ᾽, εἰ αὖτε καχορραφίης ἀλεγεινῆς 

{ 

] , τὶ , ἜΣ Ε »" ΕἸΣ 7 πρώτη ἐπαύρηαι χαί σὲ πληγῇσιν ἱμάσσω. 

ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε σ᾽ ἐχρέμασ᾽ ὑψόϑεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν | Ἰπϑ νι} ν ΠΣ τ ᾿ 

ἄκμονας ἧχα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα 

χρύσεον ἄρρηχτον; σὺ δ᾽ ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσιν 

ἐχρέμω" ἠλάστευν δὲ ϑεοὶ κατὰ μαχρὸν "Ολυμτιον, 
λῦσαι δ᾽ οὐχ ἐδύναντο παρασταδόν: ὃν δὲ λάβοιμι, 
ἢ Χ ἘΣ δ -“ ,ὕὔ 2 γ ΄, ῥίψασχον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ, ὄφρ᾽ ἀφίκοιτο 

᾿ -» 2 ,ὔὕ 2 Ψ Ὁ) 2 2 ει δ 5 “ γῆν ὀλιγησελέων. ἐμὲ δ᾽ οὐδ᾽ ὡς ϑυμὸν ἀνίει 
3) ΜΝ » υκ ἐς “ ." 

ἀζηχὴς ὀδύνη “Πρακλῆος ϑεΐοιο, 

τὸν σὺ ξὺν Πορέῃ ἀνέμῳ πεπιϑοῦσα ϑυέλλας 

'πέμιψας ἐπ᾽ ἀτρύγετον πόντον, καχὰ μητιάουσα, 

χαί μιν ἔπειτα Κόωνδ᾽ εὖ ναιομένην ἀπένεικας. 
Χ Χ ΡΠ 2, ς , δὶ , , 5 "» μὲν ἐγὼν ἔνϑεν ῥυσάμην χαὶ ἀνήγαγον αὐτις 

᾿ργος ἐς ἱππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀϑλήσαντα. 

τῶν σ᾽ αὕτις μνήσω, ἵν᾿ ἀπολλήξῃς ἀπατάων, 
ὄ ΠῚ », τ σ Ρ λ , ᾿ " ΔῊ ἘΡΤΟ ΄ φρα ἴδῃ, ἥν τοι χραίσμῃ φιλότης τε χαὶ εὐγή, 

᾿ , δ ΟΣ , 51 ἘΠ ἊΣ ΞΘ , . Ὁ ΟΝ. ἸΑ ᾿ς 
18 ὅτε σ᾽ ἐχρέμασ᾽)͵Ί ὅτε τ᾿ ἐχρέμω Ῥ]ονίαιιθ, δε ἐχρέμω ρῥαποὶ: 

ΟΣ οχὶν Νάθοι ΘΗ. 1951. 21 ἡλάστευν] ἡλάστεον (ἡλάτεον, ἐλάτεον 

[ΠΡ Ὶ}1) ΠΡ]. 28 ῥίψασκον)] δίπτασχον Ἰ᾿ἴδυῖ: οἵ, ἱ 891. ϑ'. 814. 
4) ΠΠοθ9. τ 15 οὐ Θ᾽ 212. ἀφίχοιτο] ἂν ἵχηται Ἰἰθν]: ἂν ἵχοιτο 

"Ροβίπαθαῦ ΝΑθοι ΘΗ. 98. Οἵ. χα 05 οἱ γ. ριδοῖ, 11. 8 9, Π 4,1. 
Ι ΓΕ ἡ. πα : λ Σ ΠῚ 2 ΠΝ ΠῚ 

21 μητιάουσα)] μητιόωσα ((μτιόωσα τι) ΠΥ]. 82 τ} Ατὐ΄- 
Ξ δ 57. ΩΣ Σὰ . ἼΠ ἐν ᾿ . . 7) ᾿] Ὗ ἘΜΆ. “. Ὕ) 

᾿Βίδρομπδ; ὄφρα ἴδης ΠΡΡῚ Θ]αυ μὴ οὐ ορίϊηϊ, ὄφο εἰδῇς 1], ὄφρα 

ΧΥ 

ῃΌΘ ζ΄ι 



ΧΥ 

40 

ζει ζὥι 

00 Ο: Παλίωξις 

«ει 

γν ἐμίγης ἐλϑοῦσα ϑεῶν ἄπο καί μ᾽ ἀπάτησας.“" 
ει , - ἘΡ ὶχ - ΄ «“ 

ὡὥς φάτο" ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια “Πρη 

καί μιν φωγήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑεν 
εἶ . δι παν ΄ὔ ᾿ς ΟΞ “δ « , 
καὶ τὸ χατειβόμεγον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 

δοχος δεινότατός τε πέλει μαχάρεσσι ϑεοῖσιν, 
, ᾿ς Ἁ Ἁ Ν , Ὶ ᾿ 2 - 

σή ὃ᾽ ἱερὴ χεφαλὴ χαὶ νωίΐίτερον λέχος αὐτῶν 
, ἢ Ν 2 Ρ} 2 , ἊΝ 3) ,ὔ ᾿ 

χουρίδιον, τὸ μὲν οὐχ ἂν ἐγώ ποτὲ μὰψ ὀμόσαιμι 

μὴ δι ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

πημαίνει Τρῶάς τε χαὶ “ἔχτορα, τοῖσι δ᾽ ἀρήγει" 
᾿Σ , 2 Ν δ 2 ’ὔ " Β] [, 

ἀλλά που αὐτὸν ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 

τειρομένγους δ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν ᾿Αχαιούς. 

αὐτάρ τοι χαὶ χείνῳ ἐγὼ παραμυϑησαίμην 
-.- » τ νΧ , , ς , { τῇ ἴμεν, ἧ κεν δὴ σύ, χελαινεφές, ἡγεμονεύῃς. 

ει Ἷ Ξ ,΄ δὲ ΨῚ Ν ) ΞΟ" - ὡς φάτο μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν. τε 

καί μιν ἀμειβόμενος ἔτεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ἱ μὲν δὴ σύ γ᾽ ἔπειτα, βοῶπις πότνια “Ηρη, 

ἰσονγ ἐμοὶ φρονέουσα μετ᾽ ἀϑανάτοισι χαϑίζοις, 

τῷ χε Ποσειδάων γε, χαὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ, 
ΒΞ , , ᾿ ν ΠΣ ΧΕ, δὶ - αὐψα μεταστρέιψειε γόον μετὰ σὸν χαὶ ἐμὸν κῆρ. 

ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐτεόν γὲ χαὶ ἀτρεχέως ἀγορεύει "λ ἡ ὁ γε χαὶ ἀτρεχέως ἀγορεύεις, 
2, “ Ν -" -" αν ἡ δταν 

ἔρχεο γῦν μετὰ φῦλα ϑεῶν χαὶ δεῦρο χάλεσσον 

1ρίν τ᾽ ἐλϑέμεναι χαὶ ᾿πόλλωνα χλυτότοξον, 
ΡΒ 2: -Οἵ Χ Ν ᾿ 2 -“ Τὰ 

ὁφοῊ ἢ μὲν μετὰ λαὸν ΑἸχαιῶν χαλκοχιτώνων 

ἔλϑῃ καὶ εἴπῃσι Π͵Ἴοσειδάωνι ἄνακτι 

ἴδοι αὐι8: ὄφρα «Ειδέῃς οομίδοῖ! (Ομ οί. Υ. ρυδθέ, Π. 8 8. 49 βοῶ- 

στὶς] Ῥ]ΘΊαπι6. απ ΑὐἸβίορμαμθ, βοῶτιι ἄπο ΠΡ] ἴῃ οἷβ ἂς οἵ, ρνδθί, 

ΠΕΡΘΙΘΣΥΒῚ5: ὅῦ--ττ] ἀδιημαθαμπί Αὐἱβίορ!αποβ. οὐ ΑὙ βία 5: 

564 ν. [μδομπιδηη, ΒΟ λδο ἐπηρθι 061" ἩΟΙΠο 5. Πα Ρ. 54. 



παρὰ τῶν νεῶν: Ὁ 

αὐυσάμεγνον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαϑ'᾽ ἱχέσϑαι: 
2 2 ’ὔ ἶ Ρ}] -" 2 7ὴ 

Εχτορα δ᾽ ὀτρύνῃσι μάχην ἔς «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων, 

ὅτις δ᾽ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάϑῃ δ᾽ ὀδυνάων, 
[4] - , Χ , 2 Ν 2 Χ ὁ νῦν μιν τείρουσι χατὰ φρένας, αὐτὰρ ᾿ἡχαιοὺς 
8. Ξὸ , 2 ,η, ὶ ως ΣῈ Ὅ, τις ἀποστρένῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας, 

εύγοντες δ᾽ ἐν γηυσὶ πολυχληῖσι πέσωσιν 

ηλείδεω ᾿Αἰχιλῆος. ὃ δ᾽ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 
’ Ἁ ὶλ » 2, .- ,ὔ «“ ἀτροχλον" τὸν δὲ χτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος “Εχτωρ 

λίοο προπάροιϑε, πολέας ὀλέσαντ᾽ αἰζηοὺς 

οὺς ἄλλους, μέτα δ᾽ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. 

οὔ δὲ χολωσάμενος χτενεῖ “ἔχτορα δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

κα τοῦ δ᾽ ἄν τοι ἔτειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 
ὮΝ Ὁ] δὶ ’ ὶ ’, ΕΝ . 1.5} ᾿ ἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερές, εἰς ὅ᾽ χ᾽ ᾽Αχαιοὶ 

Ἴλιον αἰπὺν ἕλοιεν ᾿“ϑηναίης διὰ βουλάς. 

'ϑανάτων “1αναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ᾽ ἐάσω, 

οἷν γὲ τὸ Πηλεΐίδαο τελευτηϑῆγαι ἐέλδωρ, 

ἧς οἱ ὑπέστην πρῶτον ἐμῷ δ᾽ ἐπένευσα χάρητι 
᾿ -“ ἘΓῚ 3 ΡΒ] - ᾿ ν [42 Ἷ 

ματι τῷ, ὅτ᾽ ἐμεῖο ϑεὰ Θέτις ἥννατο γούνων 

ισσομένη τιμῆσαι ᾿χιλλῆα πτολίπορϑον.“" 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη; 

ν ἐγὼ παύω εοπίοοις Οὐνοὶ ΜῸΟ ιν. 814. 

ἢ ᾿, Ὁ ΧΡΧΌΣ ,» Ὁ 5: Ν ,ὔ η , 2 )7ὴ ἢ 

0 πριν ὁ οὐν ἀρ ἑγω σπαυς χόλον οὔτε τιν ἄλλον 

08 πολυχληῖσι] πολυχλῖησι τλὰ8. Προ, σπτολυχλήισι οοἰθυ. 
00 ᾿ΙλίοοἹ] ᾿Ιλίου 10]. σολέας] πολεῖς ἸἰθγῚ ἔδι8. οἴβηθϑ, πολοὺς 

ἢ τηπίανουτπί ϑρ᾿ίΖηθν, ΒΒ Ιτκον, ΠῚ; οἵ, Φ 181. ΤΙ αἰτὺν ἕλοιεν] 

χτέρσωσιν ΑΥ᾿ἰδίΆ ΓΟ] πι5 (2. ν 6] μοῦ ΑὐἸβίορμαποβ: νυ. Οομοί ΜΟΥ, 499). 

αἰτοὺ»] αἰτοὺ 1101], οουτοχις Νάιοῖκ ΒΡ. 29 Ῥ. 9ὅ. Οἵ. Καὶ 21. 

. 8069 οοἷ. εἰ Π᾿ 92. ἕλοιεν] Ρ]θυΐαιιθ ἴῃ οἷβ ἃ, ἕλωσιν ἄπο 110}}. 

12 “ταύω] Α οἵ 4111 οὕ ΑΥὐἰβίαθομο. οὐ Ἡθνοάίαμο, σταύσω 11: οὔτ᾽ 

Ο1 

216. 

ΧΟ, 

00 

το 



ΧΕ 

90 

“ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀϑανάτοισιν, 

02 Ο: Παλίωξις 

βῆ δ᾽ ἐξ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς μαχρὸν "Ολυμπον. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀίξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ᾽ ἐπὶ πολλὴν 

γαῖαν ἐληλουϑὼς φρεσὶ πευχαλίμῃσι νοήσῃ 

»ἔνϑ'᾽ εἴην ἢ ἔνϑα,“ μεγνοινάῃσί τε πολλά, 

ὡς χραιπγῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια “Πρη. 

ἵχετο δ᾽ αἰπὺν "Ολυμπον, ὁμηγερέεσσι δ᾽ ἐπῆλθεν 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι “τὸς δόμῳ" οἱ δὲ ἰδόντες 

σιάντες ἀνήιξαν χαὶ δεικαγνάοντο δέπασσιν. 

ἢ δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρήῳ 

δέκτο δέπας" πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλϑε ϑέουσα 

χαί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

» Πρη, τίπτε βέβηχας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας. 

ἢ μάλα δή σὲ φόβησε Κρόνου πάις, ὅς τοι ἀχοίτης; “ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ λευχώλενὸς “Πρη" 

»μῇ με, ϑεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο: οἶσϑα καὶ αὐτή, 

οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπερφίαλος χαὶ ἀπηγής" 

ἀλλὰ σύ γ᾽ ἄρχε ϑεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐίσης. 

οἷα Ζεὺς χαχὰ ἔργα πιφαύσχεται" οὐδέ τι φημὶ 

πᾶσιν ὁμῶς ϑυμὸν χεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν 

οὔτε ϑεοῖς, εἰ πέρ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων.“ 

19. δ᾽ ἐξ] ρατοὶ, δὲ κατ᾽ ΠΥ ΡΠ αν οὐ ορέϊπη!; δ᾽ ἐξ πος Ἰοοῦ 
οὐ 109 Ζεποάοίο {ΡΠ {πι’, απο ΘΡΙΌΡΘ. ΠΟΡῚ τϑοίθ ἱπαϊοδηΐ [,61}}8 οἵ 

Τλιάτιοι ΑΗΤ. 1 ρΡ. 881. Οἵ, Ὁ 410. 82. ΕἴΉ)»] τη 6]10 168. ὁπ ΑἹ 

ΒἰΔΙΌΠΟ, δἰγ) 8111, ἴην πππ5: ἢ» Ἐπιβίδ  Πἶπ5. Θοπηπθιηοῦαΐ, ΘΟ παν 

(. Ἠρδηδηη Οριδο. ΠΡ. ὅ 1, βουϊρβιι Π ΙΚΚου. μενοινάησι] μέδνοι 

νήῃσι ΑΥἸδίαγ τι, μεγνοιγήσεις ᾿ἰῦν]. 80 δειχανάοντο) δειχανόωντα 
1011. 91 σὲ φόβησε)]! [65 ἴῃ οἷβ Α1), σ᾽ ἐφόβησε τοϊϊαπ. 

94 χείνου] ἐχείνου 1101]. 

- 



σπταρὰ τῶν νεῶν: Ο 02 

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσα χαϑέζετο πότνια “Πρη; ΧΥ 

(ϑησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοί. ἣ δὲ γέλασσεν 101 
7ὕ 3) δὲ , ἘΚ ΣΞΕΙΡ ηβτοι , ᾿ " λεσιγν, οὐ δὲ μέτωπον ἐπ᾿ ὀφρύσι χυαγέῃσιν 

γϑη πᾶσιν δὲ νεμεσσηϑεῖσα μετηύδα" 
»γήπιοι, οἱ Ζηνὶ μενεαίνομεν ἀφρογέοντες. 

ἔτι μὲν μέμαμεν χαταπαυσέμεν ἄσσον ἰόντες 10ῦ 
2 κι γτρῖῦε [4 δ᾽ 2 , 2 7 Ὁ» ἔπει ἠὲ βίῃ: ὃ δ᾽ ἀφήμενος οὐχ ἀλεγίζει 

δ᾽ ὄϑεται" φησὶν γὰρ ἐν ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

ἰρτεῖ τε σϑένεί τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος. 

ὅ ἔχεϑ᾽, ὅττι χὲεν ὄμμι χακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ. 
ὰ τ - 2} . λ , - ΄ - Ἢ γὰρ νῦν ἕλπομ᾽ “Ἵρηί γε πῆμα τετύχϑαι 110 
᾿ ’ ς »ὔ , 27 ,ὔὕ ) ὶ -“ 

ὃς γάρ οἱ ὄλωλε μάχῃ ἕνι, φίλγτατος ἀνδρῶν, 
Αἰ , ᾿Ὶ δ Νὰ « 2 ,ὕὔ ᾿Ξ 7 {{ 

σχάλαφος, τὸν φησὶν ὃν ἕμμεναι ὄβριμος ΄ἄρης. 

ὡς ἔφατ᾽" αὐτὰρ Ἄρης ϑαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ 

οσὶ χαταπρηγέσσ᾽, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα" 
Ν Ἔν σήσ 5. ᾽Ολύ δά 3... 2 Ἂ »ὦ νῦν μοι νεμεσήσετ᾽, ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 11Ὁ 

ζασϑαι φόνον υἱος ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

σιέρ μοι καὶ μοῖρα 4 πὸς πληγέντι κεραυνῷ 

ἴσϑαι ὁμοῦ νεχύεσσι μεϑ'᾽ αἵματι καὶ χογίῃσιν."" 
ΩΣ ’ , 

ὡς φάτο, χαί δ᾽ ὕιπους κέλετο Δεῖμιόν τε Φόβον τε 
, 2 ᾿ ΡΡ, 5" 5» ϑὲ 7 ; υγνύμεν, αὐτὸς δ᾽ ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανάοντα. 120 

2). "»» ᾽ῳ» ᾿ 2 , ", 
ἃ Κ' ἔτι μείζων τὲ χαὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος 

Ὁ Διὸς ἀϑανάτοισι χόλος χαὶ μῆνις ἐτύχϑη, 

μὴ ᾿ϑήνη πᾶσι περιδδείσασα ϑεοῖσιν 

)γτ0ὸ διὲχ προϑύρου, λίπε δὲ ϑρόνον ἔνϑα ϑάασσεν" 

101 δὲ γέλασσε») δ᾽ ἐγέλασσε 11 ἴῃ οἷ5. 6. 102 οὐ δὲ] 

δὲ 1101. 114 δ᾽ ἔπος ηὔδα] ραιιοὶ ἴῃ οἷβ Δ οὐπὶ Αὐἱβίαγο!ιο, δὲ 
οσηύδα (προσηῦδα 9) οθίοι!; οἵ. 898. 120 σπαμφανάοντα) 
“μφρανόεντα τιὰτι5. οοᾶθχ, σταμφανόωντα οοίονΐ. 
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τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν χεφαλῆς κόρυϑ' εἵλετο καὶ σάκος ὥμων," 

ἔγχος δ᾽ ἔστησε στιβθαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα 

χάλκεον" ἣ δ᾽ ἐπέεσσι χαϑάπτετο ϑοῦρον ᾿41ρηα" 

»μαινόμενε, φρένας ἠλέ, διέρϑορας. ἢ νύ τοι αὔτως 
ΒῚ 2 2 Τὰ 2᾽ ’ 17 3) ’,ὔ Ἄ 2 , 

οὔατ᾽ ἀκουέμεν ἔστι, νόος δ᾽ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς; 

οὐχ ἀΐεις, ἅ τε φησὶ ϑεὰ λευκώλενος “Πρη, 

ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου εἰλήλουϑεν; 

ἢ ἐϑέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας χαχὰ πολλὰ 

ἂν ἔμεν Οὔλυμπιόνδε χαὶ ἀχνύμενό ἀνάγ: ιν ἴμ "υμσιόνδε καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ; 

αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι χαχὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι; 
Ὁ. ,ὔ Ν “ ᾿ ς Ὄ,Ἅ Ν 2 Ἂν 

αὐτίχα γὰρ Τρῶας μὲν ὑπερϑύμους καὶ ᾿Αχαιοὺς 
,ὔ «' Σ οἷο , 5 ὶ ΄ 5) 27 ἥ 

λείψει, ὃ δ᾽ ἡμέας εἶσι χυδοιμήσων ἐς "Ολυμπον, 
Ὰ 19 ς ’ «“ 2 2, [4 ᾿ 5] ,ὔ 

μόάρψει δ᾽ ἑξείης ὅς τ᾽ αἴτιος ὅς τὲ καὶ οὐχί. 

τῷ σ᾽ αὖ νῦν χέλομαι μεϑέμεν χόλον υἷος ἑῆος" 

ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων 
ὟΝ ,ὔ 2 ΡλῚ Α ΒΩ Εν Ν 2 ,ὔ ὶΧ 

ἢ πέφατ᾽ ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται" ἀργαλέον δὲ ᾿ 

πάντων ἀνϑρώπων ῥῦσϑαι γενεήν τὲ τόχον τε."" 

ὡς εἰποῦσ᾽ Ἱόρυσε ϑρόνῳ ἔνι ϑοῦρον ΄ἥρηα. 

Ἥρη δ᾽ ᾿Ππόλλωνα χαλέσσατο δώματος ἐχτὸς 

᾿1ρίν ϑ', ἥ τὸ ϑεοῖσι μέτ᾽ ἄγγελος ἀϑανάτοισιν, 
᾿ , Ὁ ὩΣ 7, » λι " 

καί σφεας φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ᾽ ἐλϑέμεν ὅττι τάχιστα" 

αὐτὰρ ἐπὴν ἔλϑητε Διός τ᾽ εἰς ὦπα ἴδησϑε, 

ἔρδειν, ὅττι χε χεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ.“ 
ει Αἶ 2» Ὁ [4] Ἃ) - ,ὔ , ’ [τς 

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσα πάλιν χίε πότνια “Πρη, 

ἕζετο δ᾽ εἰνὶ ϑρόνῳ' τὼ δ᾽ ἀΐξαντε πετέσθην. 

188 ξῆος] ἑῆος ἸἸὈΥῚ ἴῸ ΛΘ. οπημθ8, ἑοῖο ἅπο ἐππὶ Ζθποᾶοίο; οἵ, 

“43, 899. 144 μέτ᾽ ἄγγελος] μετ᾽ ἄγγελος ΔΟ 4111, μετάγγελος Ὁ 
οὐ τ ]]απὶ: {Ππ|4 τϑοθρούδηΐ Ηθυπθ οἱ ΝΥ οἱ . 146 σφῷ] σφὼ 101] 
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1δὴν δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν, 
"“"» 
ς ρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Ταργάρῳ ἄχρῳ 
μενον" ἀμφὶ δέ μιν ϑυόεν νέφος ἐστεφάγωτο. 

ὁ δὲ πάροιϑ᾽ ἐλϑόντε Διὸς νεφεληγερέταο 

τήτηγ᾽" οὐδέ σφωε ἰδὼν ἐχολώσατο ϑυμῷ, 

ττι οἱ ὦχ᾽ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιϑέσϑην. 

ον δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»βάσχ᾽ ἴϑι, Ἴρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄναχτι 

ἄντα τάδ᾽ ἀγγεῖλαι, μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. 

᾿αυσάμενόν μιν ἄνωχϑι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

ἐ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεται ἀλλ᾽ ἀλογήσει, 

ραζέσϑω δὴ ἔτειτα χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμόν, 
ἡ μ᾽ οὐδὲ χρατερός πὲρ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ 

εἶναι, ἐπεί εὖ φημὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 

᾿αὶ γενεῇ πρότερος" τοῦ δ᾽ οὐκ ὄϑεται φίλον ἦτορ 

σον ἑμοὶ φάσϑαι, τόν τε στυγέουσι χαὶ ἄλλοι.“ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ποδήνεμος ὠχέα ᾿Ιρις" 

ἢ δὲ χατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων εἰς ἤλιον ἱρήν. 

ὃς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται γιφὰς ἠὲ χάλαζα 

νυχρὴ ὑπὸ διπῆς αἰϑρηγενέος βορέαο, 

ὃς χραιπγῶς μεμαυῖα διέιτατο ὠκέα "1ρις. 

ἰγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐγνοσίγαιογ" 

»ἀγγελίην τινά τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
2 

ἰλϑον δεῦρο φέρουσα παραὶ “ιὸς αἰγιόχοιο. 

1 σφωε] σφωιν ν6] σφῶιν 1101], οονγοχὶε Πον πο (1803). 

109 δὲ χατ᾽] (μιδτ᾽ ππι8) ΠΠ0ν1, δ᾽ ἐξ Ζοποάοίιβ; οἷ. “196. Ο 19. 
111 ὑπὸ] ὑπαὶ ἸἰΌνΙ, οοντοχὶς ὙγῸ1 (1804). Οἷ. Ο 625. Π 81ὅ. 

Π12. Ψ 814. ὃ. 192, «ρνδδίθγοα Καὶ 816. Ο᾽ 4. 
ἨοιμοΥὶ 1]ἰὰ5. Υ0]. 1, ; τ: 
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παυσάμενόν σὲ χέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 

ἔρχεσϑαι μετὰ φῦλα ϑεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 

εἰ δέ οἱ οὐχ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεαι ἀλλ᾽ ἀλογήσεις, 

ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίζων 

ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι. σὲ δ᾽ ὑπεξαλέασθϑαι ἀνώγει 
» 5 ν , . , δὴ , ΟἽ 

χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 
᾿ “- ΄ Ξ ᾿ 19 3 ΡΥ , Ξ 

καὶ γενεῇ πρότερος" σὸν δ᾽ οὐχ ὄϑεται φίλον ἦτορ 

ἰσόν οἱ φόσϑαι, τόν τε στυγέουσι χαὶ ἄλλοι.“ 

τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη χλυτὸς ἐννοσίγαιος" 

»ὦ πόποι, ἡ δ᾽ ἀγαϑός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἕξειπεν, 
7 9 «ς Ψ, 5 ΚΣ , ΡΣ ,ὔ 

εἴ μ᾽ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα χαϑέξει. 
-" ,ὔ Ὁ) 3) ᾽ὔ 2 αὗ , δ ,ὔ «!' ν «ς - 

τρεῖς γάρ τ΄ ἕξ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοί, οὺς τέχε “Ρεῖα, 

Ζεὺς χαὶ ἐγώ, τρίτατος ὌΝ ᾿ίδης ἐνγέροισιν ἀνάσσων. 
ἣν ΨῚ ὁ ΔΑ ε᾿ 19 2] - ᾿- τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕχαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς 

ἢ τοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 

παλλομένων, ᾿Αίδης δ᾽ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, 

Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰϑέρι καὶ νεφέλῃσιν" 

γαῖα δ᾽ ἔτι ξυνὴ πάντων χαὶ μαχρὸς "Ολυμισπος. 

τῷ ῥα χαὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕχηλος 

110 σὲ χέἕλευσε] ΘΟΙΙΡ 165. ἴῃ οἷβ ὅγ1., σὲ χέλευξ ῥϑιοὶ (οἱ δα: 
ΒΟΙρίθππη ἴῃ ΑἹ, σὲ χέλεται, {65 ἴῃ εἷ5β Α΄, σ᾽ ἐχέλευσε το] απ. 

119 “πτολεμίζων]) ἴἴαι γε] σετολεμίζων ρϑιιοὶ, πστολεμίξων ἄπο, σπτολε- 
μίξων τοιϊαπ! ἴῃ οἷβ Ἂ: Αὐ᾽βίδιοπιπι στολεμίξων βου ρβίββθ ρῥείδξ 

Τλιᾶνίοιν ΑΗΤ' 1 389. Οἵ. Π 880. 181 τέχε “Ῥεῖα] ῬΙαίαιο. 8 
νἱία Ησπι. 91, αἴνθυβαθ Ἰθοίϊομπθβ τέχε “Ῥείη οἱ τέχε “Ῥέα ΘουηπΙ Π10: 

γαπία 0 Ἐλπιβίδίμϊο, τέχετο “Ῥέα Πιαθθηΐ ΘΟ 65. ἔθ 6. Ομημ65 (τέχξ 

“Ῥήη ἀπι5, τέχε “Ῥέα ἀπο). ΟἿ, Ξ 308. 194 βέομαι] ᾿ἰυτῖ, βίομαϊ 
ΘΟΠΙ ΘΟ ΠῚ ΠΘΒΟΪΟ ΟἸπ5 ἃἴθυί ΝΆΠΟΚ, βουρβοιπηΐ ΕἾΟΚ ἴα ναὶ 

ΤΠ οαῦνθη οὐ Μϑηᾶθβ ἀἃ (ὐοδία: οἷ. Χ 4981. 
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Ν ’, Ὁ 4 ,ὔ ,ὔ ἊΣ " ,ὔ αἱ χρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 
᾿ ᾿ , , ὔ ἀρ  οῖΝ «' ΑΝ , Ἂ ερσὶ δὲ μή τί μὲ πάγχυ χαχὸν ὡς δειδισσέσϑω 

υγατέρεσσιν γάρ τε χαὶ υἱάσι βέλτερον εἴη 
ὰ 3, ,ὔ 1) ,ὔ κι ,ὔ 2 ’, πάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν, οὺς τέχεν αὐτός, 

Ε᾿ ς ᾿Ὶ , γ ’ ΔΕ “ρὴ ἐ ἵ ϑεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται χαὶ ἀνάγχῃ. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδήνεμος ὠχέα ᾿Ιρις" 

οὕτω τ᾽ ἂρ δή τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
ἦνδὲ φέρω 4):πἩιῃ’ μῦϑον ἀπηνέα τὲ χρατερόν τε; τοῦ: εν Ἴη ἐν τος ᾿ 

᾿ , Χ ,ὔ ,ὕ 2 -“ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσϑλῶν. 

ἰσϑ᾽, ὡς πρεσβυτέροισιν ἐρινύες αἰὲν ἕπονται.“ 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειστιε Π͵|οσειδόων ἐνοσίχϑων" 

ρι ϑεά, μάλα τοῦτο ἔπος χατὰ μοῖραν ἔειπες" 

γϑλὸν χαὶ τὸ τέτυχται, ὅτ᾽ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ. 

λλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος χραδίην χαὶ ϑυμὸν ἱχάγει, 
7:3 »} 2 ’, Νὴ τε τα , Ρ πότ᾽ ἂν ἰσόμορον χαὶ δὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ 

εἰκείειν ἐϑέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 

λλ᾽ ἡ τοι νῦν μέν γε νεμεσσηϑεὶς ὑποείξω" 

λλο δέ τοι ἐρέω χαὶ ἀπειλήσω τό γε ϑυμῷ" 
ἵἾ χεν ἄνευ ἐμέϑεν καὶ ᾿“ϑηναίης ἀγελείης 

οης ϑ᾽ “Βρμείω τε χαὶ ᾿Πφρφαίστοιο ἄναχτος 

[λίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται οὐδ᾽ ἐϑελήσει 

«πέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα χράτος ᾿Αργεἴοισιν, 

τῷ τοῦϑ'᾽, ὅτι νῶιν ἀνήκεστος χόλος ἕσται."“ 

ὡς εἰπὼν λίπε λαὸν ᾿αχαιιχὸν ἐννοσίγαιος, 

ὕγε δὲ πόντον ἰών" πόϑεσαν δ᾽ ἥρωες ᾿α'χαιοί. 
ν ων Ἢ , , , ΧΆ... 

χαὶ τότ᾽ ΄πόλλωνα προσέφη γεφρεληγερἕέτα Ζεὺς 

Β] 

501 Σ ἂρ} γὰρ Ι10νῖ, οοννοχὶν Ππθπέζθι": ν. ρυϑθῖ. 1]. 8 8. 
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2 - , » 5. ὦ " ΠΣΣΕΣ »»ἔρχεο νῦν, φίλε «Φοῖβε, μεϑ' “Εχτορα χαλκοχορυστὴν 

ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐνγοσίγαιος 

οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν 
Ὁ ὔ - ,ὔ ,ὔ Ὦ ἐξ 2 ,ὔ " ΝΣ "ὕὔ 

ἡμέτερον. μάλα γάρ χε μάχης ἐπύϑοντο καὶ ἄλλοι, 
ο ὥ ,ὔ ’ὔ 2 ,ὔ ,ὔ 5) Ἂν 2 ὕὔ 

οἵ περ ἐγέρτεροί εἰσι ϑεοί, Κρόνον ἀμφὶς ξόντες. 

ἀλλὰ τόδ᾽ ἡμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ 

ἔπλετο, ὅττι πάροιϑε νεμεσσηϑεὶς ὑπόειξεν 

χεῖρας ἐμάς, ἐπεὶ οὔ χεν ἀνιδρωτί γ᾽ ἐτελέσϑη. 

ἀλλὰ σύ γ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν᾽ 
Ἁ 43 2. τ ,ὔ [σὲ 2 ’ὔ 

τὴν μάλ᾽ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας ᾿α'χαιούς. 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, ἑχατηβόλε, φαίδιμος “Ἐχτωρ᾽ 
΄ὔ Ν 5. Ὁ 3 ἢ ,ὔ , 2, ΞΡ ΡῚ ν 

τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ᾽ ἂν “αχαιοὶ 

φεύγοντες γῆάς τὲ χαὶ ᾿Βλλήσποντον ἵκωνται. 
Ξ » ΜΘ 2 δῇ 2 Ἂν ͵ 2) 2) 

χεῖϑεν δ᾽ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τὲ ἔπος τε, 
« κ ΞῚ 3 ᾿ Σ ,ὔ , ἧς 
ὥς χε χαὶ αὐτις ᾿χαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηχούστησεν ᾿Απόλλων, 
- δὲ Ξ Ὁ) δυο ΕῚ ,ὔ 27 2 ν 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς 

οὐχέι φασσοφόνῳ, ὅς τ᾽ ὥχιστος πετεηνῶν. 

εὑρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος “ἔχτορα δῖον 
ς᾿ 2 2 2) »" ,ὔ 2 2 ,ὔ ,ὔ ἥμενον, οὐδ᾽ ἔτι χεῖτο" νέον δ᾽ ἐσαγείρετο ϑυμόν, 
ἀμφὶ ὃ γιγνώσχων ἑτάρους, ἀτὰρ ἄσϑμα καὶ ἱδρὼς 

παύετ᾽, ἔπεί μὲν ἔγειρε 4]΄ὸς νόος αἰγιόχοιο. 
- 12 7 , ᾽ὔ 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿“΄πόλλων᾽" 

» ἔχτορ, ὑὲ Πριάμοιο, τί ἡ δὲ σὺ νόσφιν ἀπ᾽ ἄλλων 

ἦσ᾽ ὀλιγηπελέων; ἡ πού τί σε κῆδος ἱχκάγει;“ 
ΝῚ »,}» ,ὔ 

τὸν ὃ ὀλιγοδρανέων προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ᾽ 

228 ἐγέρτεροί] νέρτεροί 411}: οἱ Ὑ ὅ7. Ε 898. 282 ὅφο ἂ 
ΠΟΣῚ ἴδ οἵηπθβ, τόφο ἂν [) οἴπὶ ΑΥἸβίδρομο. 344 ὑὲ] υἱὲ 10τ 
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,ὔ ᾿ ,ὔ 5) ἤ - « 2 27 ΡῚ - Χ 

τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, ϑεῶν, ὃς μ᾽ εἴρεαι ἄντην; Χν 
2 ΨΥ, [4 ᾿ ΒΡ] Μ - 5: - 

ὑχ ἀΐεις, δ᾽ μὲ νηυσὶν ἐπὶ πρυμνῇσιν ᾿“Ϊχαιῶν 

ὃς ἑτάρους ὀλέχκοντα βοὴν ἀγαϑὸς βάλεν Αἴας 

ερμαδίῳ πρὸς στῆϑος, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς; 950 
ν ὶΝ ΒῚ ,ὔ 2 2 , ,ὔ Ἁ “ Ὁ ΚΝ αἱ δὴ ἐγώ γ᾽ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ᾽ ᾿Αίδαο 

ματι τῷδ᾽ ὄψεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄιον ἦτορ.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑχάεργος ᾿“πόλλωγ" 

ϑάρσει γῦν" τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων 
Ρ ὶ ,ὔ ,ὔ ᾿ 2 ᾽ὔ 

ξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι χαὶ ἀμύνειν, [ὩΣ σι ζι 

-" 2 ’ Ὰ ἜΡΓ. ’ οἶβον ᾿ἡπόλλωνα χρυσάορον, ὅς σὲ πάρος περ 

ὕομ᾽, ὁμῶς αὐτόν τε χαὶ αἰπεινὸν πτολίεϑρον. 

ἰλλ᾿ ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυγον πολέεσσιν 

ηυσὶν ἕπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠχέας ἵιπους" 
2 Ἀ 2 "ν ,ὔ Ν [4 ,ὕὔ Ε 

ὑτὰρ ἐγὼ προπάροιϑε κιὼν ἵπποισι χέλευϑον 260 

τιᾶσαν λειαγέω, τρέψω δ᾽ ἥρωας ᾿ἡχαιούς.“ 

ὡς εἰπὼν ξμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν. 
ς δ᾽ [4 ν ς, Ξ᾿ , 2 «ἢ , 

ὃς ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 

εσμὸν ἀπορρήξας ϑείῃ πεδίοιο χροαίνων 
μ θρ0ὴ Ξς ἢ “Δ ἐ 

Ἔ . , 3 - δὸς μ 
ἰωϑὼς λούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 56 

υδιάων: ὑψοῦ δὲ χάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖ ψ (ἄρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

ὕμοις ἀΐσσονται" ὃ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιϑώς, 
μφα ἕ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤϑεα καὶ γομὸν ἵππων" --- 

ὑς “Εχτωρ λαιψηρὰ πόδας χαὶ γούνατ᾽ ἐνώμα 

[ Θει τῷ ι [--} ρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ ϑεοῦ ἔχλυεν αὐδήν. 
«ει 2 «; τὴ " νι », ΕΞ 

͵ "ν τ ΨΥ) ἕλαφον χέεραον ἢ) αγϑιον αιγὰα 

202 ὄψεσϑαι] Τἰρν], ἵξεσϑαι ΑΥΙδίαΡο 5. 980 πάρος περ] 
ΠΟΙ ἴῃ Οἷ5. Δ, ἴῃ απὸ γ8 Βιρνα βου ρίμπῃι δὲ; πάρος γὲ οθίθυϊ: νυ. 

γγϑοῖ, Π.-8 8. 900 χυδιάων] χυδιόων Ἰἰθν]. 
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,ὔ ΒῚ 

ἐσσεύαντο χύνες τὲ χαὶ ἀνέρες ἀγροιῶται" 

τὸν μέν τ᾽ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 

εἰρύσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἦεν" 

τῶν δέ ὃ’ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠυγένειος 

εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτρατις χαὶ μεμαῶτας" 

ὡς Δαναοὶ ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 

γύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν᾽ 

αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον “Εχτορ᾽ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 

τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ χάππεσε ϑυμός. 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγόρευε Θόας ᾿Ανδραίμονος υἱός, 

αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄχοντι 

ἐσθλὸς δ᾽ ἐν σταδίῃ" ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι ᾿Αχαιῶν 
γίχων, ὅππότε χοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύϑωνγ" 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μιετέξιστεγ᾽ 

»ὦ πόποι, ἢ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι 

οἷον δὴ αὖτ᾽ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας 

ἽἍἝχτωρ. ἢ ϑήν μιν μάλα ἔλπετο ϑυμὸς ἑχάστου 

χερσὶν ὕπ᾽ Αἴαντος ϑανέειν Τελαμωνιάδαο. 

ἀλλά τις αὖτε ϑεῶν ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν 

“Ἑχτορ᾽, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 

ὡς χαὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι" οὐ γὰρ ἄτερ γε 

Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόιιος ἵσταται ὧδε μενοιγνῶν. 

ἀλλ᾿ ἄγεϑ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 

212 ἐσσξύαντο] ΑΥὐ βίαν οΠπ5, ἐσσεύοντο 1100]: οἵ. Δ ὅ49. 
911 ἧος] εἵἴως 110τ], σείως Ζοποάοίπ. 281 δὴ αὖτ᾽) ΒΕΙΚΚΟΙ" 

ὁ αὐτὸ πἰρτὶ: ν. 2 1351. 290. ἐρρύσατο] Ρ]διΐαιια, ἐρύσατο ἅμ 
ἐρρύσσατο τι ΠΠΠνοΡ. Οἱ, Β 89. χαὲ ἐσάωσεν)] ἠδὲ σάωσεν «08 
θοῦ ΒοΙετο ἨΒῚ. 1 9. 294 ἐγὼ] ρΡιθιΐαιιθ, ἐγὼν Α οὐ πη 

6Χ 1Π|8. 



παρὰ τῶν νεῶν: Ο ὯΙ 

ληϑὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπογέεσϑαι" ᾿ ὉῸΝ 

ὑτοὶ δ᾽, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεϑ᾽ εἰναι, 596 

τήομεν, εἴ χὲν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες, 
' ᾽ὔ ] 3. ν᾿ ΝΥ 2 ",ὔ Ἁ “ 

οὐύρατ᾽ ἀνασχόμενοι. τὸν δ᾽ οἴω χαὶ μεμαῶτα 

υμῷ δείσεσϑαι “αναῶν χαταδῦναι ὅμιλον." 

ὡς ἔφαϑ'᾽ οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο. 800 
τ μὲν ἄι Φ Ξ 2 (2 - ᾿ 276 - ΣΝ 

᾿ 9 αἀμρ ἐαντὰ ζαι ομενῆσ αἀνᾶκχτα, 

3] εὔχρον Μηριόνην τε Μέγην τ᾽ ἀτάλαντον ᾽ρηι 

σμίνην ἤρτυνον, ἀριστῆας χαλέσαντες, 

ἔχτορι χαὶ Τρώεσσιν ἐγαντίον" αὐτὰρ ὀπίσσω 

πληϑὺς ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν ἀπογέοντο. 80ὅ 
- ᾿ ΤᾺ ΡῚ , ἘΣ 2 γϑλαι τ γαὶ Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Εχτωρ 

᾿ακρὰ βιβάς. πρόσϑεν δὲ χί αὐτοῦ «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων 

ἱμένος ὥμοισιν γεφέλην, ἔχε δ᾽ αἰγίδα ϑοῦριν Ε΄ 0Ρ ὦ (ΕΛ ΡΟ ξὰ 7 ξ 
εινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ᾽, ἣν ἄρα χαλχεὺς 

φαιστος Ζιὲὶ δῶχε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν" 810 
δ ὙΠ ΟΡ 2 2 ,ὔ ,ὕ ς , -“ ἣν ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἔν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν. 

ογέιοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο δ᾽ ἀυτὴ 

ξεῖ᾿ ἀμφοτέρωϑεν᾽ ἀπὸ νευρῆφι δ᾽ ὀιστοὶ 

Ὁῷσχον, πολλὰ δὲ δοῦρα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
[2] "-, σι 

Χ 2 “ἂν, , ὩΣ , 2 - λλα μὲν ἐν χροὶ πήγνυτ᾽ ἀρηιϑόων αἰζηῶν, 

ολλὰ δὸ χαὶ μεσσηγὺ πάρος χρόα λευχὸν ἐπαυρεῖν τὸν Ἵ Μ Ἴ σιᾶρος. χᾷ Σ Ξ ΕἸ κδὶ 
, ς; ΄ " ὍΣ 

" γαίῃ ἵσταντο, λιλαιόμενα χροὸς ἀσαι. 

φρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ᾽ ἀτρέμα «Ῥοῖβος ᾿ἡπόλλωγ, 
᾿ δ 3. 5 , ΤΉ ΈΣΞς ΤΟΙ » ἦν ἢ ΜΥ͂Σ ύφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός 

291 στήοιιεν)] στείομεν Ἰ1ΌΥ]. 801 “1αντα] ᾿ἰθυῖ Ῥ]αγο5. οὲ 
ΘΙΙΟΡῈΒ. (8 Βιργἃ ΒΟΡΙΡίο ἴῃ Α), “αντε 411} οαπὰὶ Ζεποάοίο οἱ Αὐ]ι- 

ΟΡ πὸ: οἵ. ΠΗ 842 5ᾳ. Ρ 696. 801 βιβάς) ν. γτϑρί. ἢ]. ὃ 8. 

808 ὥμοισι»)] ΑΟ᾽ 41, ὥμοιιν το]. 
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ΧΥ αὐτὰρ ἐπεὶ χατένωπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων 

821 σεῖσ᾽, ἔπι δ᾽ αὐτὸς ἄυσε μόλα μέγα, τοῖσι δὲ ϑυμὸν 

ἐν στήϑεσσιν ἔϑελξε, λάϑοντο δὲ ΠῚ ἀλκῆς. 

οἱ δ᾽, ὥς τ᾽ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶυ μέγ᾽ οἰῶν 

ϑῆρε δύω χλονέωσι μελαίνης νυχτὸς ἀμολγῷ, 

826 ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος, 

ὡς ἐφόβηϑεν ᾽Αχαιοὶ ἀνάλκιδες" ἐν γὰρ ᾿“πόλλων 

ἧχε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ “Εχτορι χῦδος ὄπαζεν. 
ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα χεδασϑείσης ὑσμίνης. 

“Ἔχτωρ μὲν Στιχίον τε χαὶ ᾿Αρχεσίλαον ἔπεφνεν, 

880 τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλχοχιτώγων, 

τὸν δὲ Μενεσϑῆος μεγαϑύμου πιστὸν ἑταῖρον. 

Αἰνείας δὲ Μέδοντα χαὶ ἤ]ασον ἐξενάριξεν. 

ἢ τοι ὃ μὲν νόϑος υἱὸς ᾿Οιλῆος ϑεΐοιο 

ἔσχε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός" αὐτὰρ ἔναιεν 

885 ἐν «φυλάχῃ γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα καταχτάς, 

γνωτὸν μητρυιῆς ᾿Βριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Οιλεύς" 

Ἴασος αὖτ᾽ ἀρχὸς μὲν ᾿“ϑηναίων ἐτέτυχτο, 
υἱὸς δὲ Σφήλοιο χαλέσχετο Βουχολίδαο. 

Μᾶηκιστῆ δ᾽ ἕλε Πουλυδάμας, ᾿Εχίον δὲ Πολίτης 

840 πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ᾽ ἕλε δῖος ᾿“γήνωρ. 

4]Ἔηίοχον δὲ Π,ᾷάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισϑεν 

φεύγοντ᾽ ἐν προμάχοισι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 

ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἄπ᾽ ἔντεα, τόφρα δ᾽ ᾽Αχαιοὶ 

τάφρῳ χαὶ σχολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυχτῇ 

5290 χατένωπτα] ΑἸοχίο οὐ Ἡδγοαίδηιβ, χατενῶττα νοὶ χατένῶ 
ΠΡΡῚ ῬΙθαπθ, χατ᾿ ἐνῶπα, κχκατένώττα 5ἴπριη!: χατ᾽ ἐνῶπα, απὸ 

ΑΡΙΒΙΔΓΟΙΙΙ5. ΒΕΓ 5558. υἹαθέπι", τθοθρϑιπηΐ ϑριίζηθι, Τὰ ΘΟ 6, 811]. 

889. ΠΠ]Πηκιστῆ] ν. ρναθί. 1]. 8. 8, 15 γ. 



σιαρὰ τῶν νεῶν: Ο (6; 

τ , . " -, ᾿ ΤΆΣ γατ ϑα χαὶ ἔνϑα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. ΧᾺ 

χτὼρ δὲ Τρώεσσιν ἐχέχλετο μαχρὸν ἀύσας" 846 
»γηυσὶν ἐπισσεύεσϑαι, ἐᾶν δ᾽ ἔναρα βροτόεντα. 

Ὁ Ρ᾿ 2 Β) ’ -“ ς , ,ὔ ν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε νεῶν ἑτέρωϑι νοήσω, 
) “ ς , Δ 2.) , ὑτοῦ οἱ ϑάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε 

ὠτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι ϑανόντα, 800 
Ν 7, 2 ,ὔ ᾿ " ς ’, { λὰ χύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο. 

ὡς εἰπὼν μόστιγι χατωμαδὸν ἤλασεν ἵππους, 
ἘΣ χλόμενος Τρώεσσι χατὰ στίχας" οἱ δὲ σὺν αὐτῷ 

ἄντες ὁμοχλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους 

χῇ ϑεσπεσίῃ. προπάροιϑε δὲ «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων 8δῦ 
εἶ ὄχϑας χαπέτοιο βαϑείης ποσσὶν ἐρείπων 

Μ“φ μέσσον χατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ χέλευϑον 
2 Α Ἁ 5 9 2 » ο » ΡΒ) ὶ Ν 

᾿ΧΧΟΘΉΥΡ ἠὸ ευρειαΎ, Οσὸὺν τ ἔπι δουρὸς ἑ0(091 
Ἂν 

,ὔ ς ΡΣ 5 ᾿ ,ὔ ,ὔ ΄Σ 

ίγνεται, ὅππότ᾽ ἀνὴρ σϑένεος πειρώμενος ἡσιν. 

} 
ΒΔ Ὸ». 5) ὙΠ ΦΣΘΟΥ ιχ " 2 - ἰγίδ᾽ ἔχων ἐρίτιμον" ἔρειπε δὲ τεῖχος ᾿“χαιῶν 

δ᾽ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ᾽ ᾿Ἵπόλλων 860 

εἴα μάλ᾽, ὡς ὅτε τις ψάμαϑον πάις ἄγχι ϑαλάσσης, 

ς τ᾽ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀϑύρματα γηπιέῃσιν, 

ψν αὖτις συγέχευε ποσὶν χαὶ χερσὶν ἀϑύρων. 

᾿ς ῥα σύ, ἤιε «Ῥοῖβε, πολὺν κάματον καὶ ὀιζὺν 866 

ὕγχεας ᾿Αργεΐων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας. 

ὡς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 

'λλήλοισί τε χεχλόμεγνοι χαὶ πᾶσι ϑεοῖσιν 

εἶρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετάοντο ἕχαστος. 

γέστωρ αὖτε μάλιστα 7 ερήγιος οὖρος ᾿χαιῶν 810 
πεν δ κολτο ἀἐς ) -“ , 

ὕχετο χεῖρ᾽ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα" 

909 εὐχετάοντο] εὐχετόωντο [ἰ}ν]. 
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- ,ὔ "ἷὔ ’ὔ ,. 31 27 - “"» Ψ' 

»Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτέ τίς τοι ἔν Αργεῖ περ πολυπύρῳ 
Ρλ' κ ΒλΙ Ρ ν ’ὔ ’ὔ ,ὔ ἢ βοὸς ἢ ὄιος κατὰ πίονα μηρία χαίων 

εὔχετο γοστῆσαι, σὺ δ᾽ ὑπέσχεο καὶ χατένευσας, 

τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον, ᾿Ολύμπιε, νηλεὲς ἡμαρ, 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθϑαι ᾿ΑΙἰχαιούς."“ 
«ει »"ὕ 5] Ἂ κ Ξ , 1. 3. ͵ , ἐπ 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" μέγα δ᾽ ἔχτυπε μητίετα Ζεύς, 
5 ἃ ΞΡ τε , , ἰράὼων ἀίων Νηληιάδαο γέροντος. 

Τρῶες δ᾽ ὡς ἐπύϑοντο “τὸς χτύπον αἰγιόχοιο, 
- ΡΞ ."- ΑΙ , }Ὶ ’ 

μᾶλλον ἐπ᾽ ᾿4ργεΐοισι ϑόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 
«' ΨῚ [δὲ ,ὔ - ΟὟ 2 2 ᾽ὔ οἱ δ᾽, ὥς τε μέγα κῦμα ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 

“πον αδὴον “τς, ποσρος κυ τος το, λ. τοῦς αρὴμρ σι συοθ. ..- 
γηὸς ὑπὲρ τοίχων χαταβήσεται, ὅππότ᾽ ἐπείγ 105 ὑΤιξς χ ᾿ ] -, γι 

5} ,ὔ - «ει ’ νν "ὦ Ἂ Ἕ. 2 Β] , " 

ς ἀγέμου" ἣ γάρ τὲ μάλιστά γε χύματ᾽ ὀφέλλει 
ει “" ’ 2 - δὰ -" ,ἦὕὔ 

ὡς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον. 
[δ ἊΣ 2 ’ 2 Ἃ - , 

ἵππους δ᾽ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρυμνῇσι μάχοντο 

ὑπα τ ἀφαλος,» παάμο,-.» ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσγεδόν, οἱ μὲν ἀφ᾽ ἵππων "Πλέ ἰ φ ͵ Θ5 » 9 | φ τ τ } 

οἱ δ᾽ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες 

μακροῖσι ξυστοῖσι, τά δά σφ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἔχειτο 

ναύμαχα χολλήεντα, χατὰ στόμα εἱμένα χαλχῷ. Ι 

Πάτροχλος δ᾽, ἧος μὲν ᾿χαιοί τε Τρῶές τε 
“ Β. 2 3Ὶ 2 , 2, “ ᾿ 

τείχεος ἅμ ἐμάχοντο ϑοάων ἕχτοϑι νηῶν, : 
’ὔ 2 [4 ΒΝ ΣᾺ Ν η ν᾿ Εν ,ὔ 3) ᾽ὔ 

τόφο ὁ γ᾽ ἔνι χλισίῃ ἀγαπήνορος Ευρυπύλοιο 

ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις, ἐπὶ δ᾽ ἕλκεὶ λυγρῷ ἢ 
φάρμακ᾽ ἀχέσματ᾽ ἔτασσε μελαινάων ὀδυνάων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησεν ) 
-“" Εν νὴ - τ »Ἀ Ἃ ’ὔ ’ ᾿ 

Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τὲ φόβος τε, ι 

χὰ ῃ . . Ν πω - ἴ 

590. ἦος] ἑεἴως 1100]. 591 ἀμφ᾽ ἐμάχοντο] Ῥᾶποὶ ἴῃ οἷβ ἃ 
[ οὐ ὅγι., ἀμφεμάχοντο οθίου]. 998. λόγοις] 1001 οαπὰ ΑΥΙ βία ΟΠο 

αἴνοῦβα Ἰθοῖϊο. λόων ὀομημηθιπογαὔπι ἃ Ὀιάντπο, απαπι ρυαθίμ!ς ΝΆΠΟΙς, 

ΒΡὺ 90 ΡΥ ᾿ 



ΒΕῚ ΞῸῚ γταρὰ τῶν νεῶν: Ο 

,ὔ ΡΝ ΡΥ ἀπ εἰ , ᾿ 
μωξὲν τ΄ ἄρ᾽ ἕπειτα χαὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 

᾿ δ ΩΝ , 2 ἢλ , Ξ δ᾽ 2 "δ Ὥ 
χεροαιὶ χαταπρηνέσο,, ολοφυρόμενος ἑποὸς ηὔθα 

2 Ἃ 
»Βυρύπυλ᾽, οὐκέτι τοι δύναμαι χατέοντί περ ἔμπης 

ἐγϑάδε παρμενέμεν" δὴ γὰρ μέγα νεῖχος ὄρωρεν" 

ίς δ᾽ οἶδ᾽, εἴ χέν οἱ σὺν δαίμονι ϑυμὸν ὀρίνω 

παρειπών; ἀγαϑὴ δὲ παραίφασίς ἔστιν ἑταίρου." 
Χ ᾿ Αι.  ΕῚ 3: , ,ὔ , - 2 Ν 9.4“, Ν 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰπόντα πόδες φέρον" αὐτὰρ ᾿“΄χαιοὶ 
Ι - 2 , , 2, ΡῚ ΔΑ , 
Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐ δὲ δύναντο 

παυροτέρους πὲρ ἐόντᾳς ἀπώσασϑαι παρὰ νηῶν. 

οὐδέ ποτὲ Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας 

ῥηξάμενοι χλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν. 

ἀλλ᾽ ὥς τὲ στάϑμη δόρυ νήιον ἐξιϑύνγει 
,ὔ Β] ᾿ ὔ «.» ς ἢ , γέχτογος ἐν παλάμῃσι δαήμογνος, ὅς ῥά τε πάσης 

οὖ εἰδῇ σοφίης ὑποϑημοσύνῃσιν ᾿“ϑήνης, 

ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἴσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε. 
" "Ἱ 2 ΒῚ 7 ,ὔ 2 [ ,ὔ 

ἄλλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο γνέεσσιν. 

“Ἔχτωρ δ᾽ ἄντ᾽ ἡἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο" 
] Ἁ ᾿Ὶ - ᾿ ἣ ,ὕ ὔ  ιυεδὴὶ ’ὔ 

γὼ δὲ μιῆς περὶ γηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο 

οὔϑ' ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ γῆα, 

οὔϑ'᾽ ὃ τὸν ἂψ ὥσασϑαι, ἐπεί δ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 

ἔνϑ᾽ υἱα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος αἴας 

τῦρ ἐς νῆα φέροντα χατὰ στῆϑος βάλε δουρί" 

)ούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 

898 δ᾽ ἔπος ηὔδα] ῥϑιιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ οἴπὰ Αὐβίαθοο, δὲ προσ- 
Μηύδα οοίειϊ: οἷ, 114. 400 οὐ δὲ δύναντο] οὐδὲ δύναντο απαϊέμον 

ἀθΡῚ ἴῃ οἷβ Δ), οὐδ᾽ ἐδύναντο οοἰουϊ. 
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Ἔχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφϑαλμοῖσιν 

ἐν χογίῃσι πεσόντα γεὸς προπάροιϑε μελαίνης, 

Τρωσί τε χαὶ “υχίοισιν ἐχέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 

» Τρῶες χαὶ «“Ἔύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

μὴ δή πω χάζεσϑε μάχης ἐν στείνει τῷδε μη: θὴ ἐΞόστυ εν ὉΒῸ, 
ἀλλ᾽ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν ᾿“χαιοὶ 

τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα.“ 
«ει ΡΒ. Δ ΡΩ τὶ “ ὶ ᾿ -»" ὡς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

τοῦ μὲν ἅμαρϑ', ὃ δ᾽ ἕτειτα “υχόφρονα Μάστορος υἱ 

Αἴαντος ϑεράποντα, Κυϑήριον, ὅς δὰ παρ᾽ αὐτῷ 

γαῖ, ἐπεὶ ἄνδρα κατέχτα Κυϑήροισι, ζαϑέοισιν, 
΄ ΕΣ 3; νν ς Ν 7 2) “} -“ τόν ῥ᾽ ἔβαλεν χεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέι χαλκῷ, 

ἑσταότ᾽ ἄγχ᾽ Αἴαντος" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν χονίῃσιν 

γηὸς ἀπὸ πρυμνῆς χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 
",ὔ 12 2 ,ὔ » ὶΝ  λι ὃ Αἴας δ᾽ ἐρρίγησε, χασίγνητον δὲ προσηύδα 

»Τεῦχρε πέπον, δὴ γῶιν ἀπέχτατο πιστὸς ἑταῖρος 

ΜἩὨαστορίδης, ὃν νῶι Κυϑηρόϑεν ἔνδον ἐόντα 
ἰσα φίλοισι τοχεῦσιν ἑἐτίομεν ἐν μεγάροισιν" 

τὸν ὁ “Ἔχτωρ μεγάϑυμος ἀπέχτανε. ποῦ νύ τοι ἰοὶ 

ὠχύμοροι χαὶ τόξον, δ τοι πόρε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων;“ 

ὡς φάϑ'᾽- ὃ δὲ ξυνέηχε, ϑέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 
’ὔ 2, 2 Χ ἐ 3) 3 , τόξον ἔχων ἔν χειρὶ παλίντογον ἠδὲ φαρέτρην 

ἰοδόχον" μάλα δ᾽ ὦχα βέλη Τρώεσσιν ἐφίει. 

χαί ῥ᾽ ἔβαλε Κλεῖτον {]εισήγορος ἀγλαὸν υἱόν, 

ΤΠΙ|ουλυδάμαντος ἑταῖρον ἀγαυοῦ Πανϑοίδαο, 

ἡνία χερσὶν ἔχοντα. ὃ μὲν πεπόνητο χαϑ' ἵππους" 

τῇ γὰρ ἔχ᾽, ἡ δα πολὺ πλεῖσται χλονέοντο φάλαγγες; 

444 βέλη] Α οἱ ττι8 οχ 4]1|85, βέλεα οδίουΐϊ. 
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παρὰ τῶν νεῶν: Ο {{ 

χτορι χαὶ Τρώεσσι χαριζόμενος" τόχα δ᾽ αὐτῷ 

ϑὲ χαχόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύχαχεν ἱεμένων περ. 

ὑχένι γάρ οἱ ὄπισϑε πολύστογνος ἔμπεσεν ἰός" 

ριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ὕτποι 

ἐγ ὄχεα χροτέοντες. ἄναξ δ᾽ ἐνόησε τάχιστα 

ουλυδάμας, χαὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυϑεν ἵππων. 

οὺς μὲν ὅδ γ᾽ ̓ Αστυνόῳ Προτιάονος υἱέι δῶχεν, 

λλὰ δ᾽ ἐπώτρυνε σχεδὸν ἰσχέμεν εἰσοράοντα 

πους" αὐτὸς δ᾽ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. 

Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον ὀιστὸν ἐφ᾽ “Εχτορι χαλχοχορυστῇ 

ἴνγυτο᾽ χαί χεν ἔπαυσε μάχην ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν, 

“μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο ϑυμόν. 

λλ οὐ λῆϑε Διὸς πυχινὸν γόον, ὥς ῥ᾽ ἐφύλασσεν 

ἔχτορ᾽, ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα" 

5. οὗ ἐυστρεφέα γευρὴν ἔν ἀμύμονι τόξῳ 

ἥξ᾽ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι, παρεπλάγχϑη δέ οἱ ἄλλῃ 

ς χαλχοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 

εὔχρος δ᾽ ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα" 

»ὦ πόποι, ἢ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει 

αίμων ἡμετέρης, ὕὅ τέ μοι βιὸν ἔχβαλε χειρός, 

ροὴν δ᾽ ἐξέρρηξε γνεόστροφον, ἣν ἐνέδησα 

οώιον, ὄφρ᾽ ἀνέχοιτο ϑαμὰ ϑρῴσχοντας ὀιστούς."" 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος “1Ἴας" 

ὦ πέπον, ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς 

449- 451] ἀδιηπαῦαί Αὐἰβίδυοτιβ ΘΟ] Ρ 291 88. 461 ὄπι- 

9ὲ] 110νἱ, σπτρόσϑε 6χ οοπίδοίπνα βου ρ51} ΑὐἸβίορμαποβ. 4060 ἐσχέμεν] 

χειν ἸἰὈν]. εἰσοράοντα) εἰσορόωντα 101. 459 μάχην] ) οι 

Βίορ απο, μάχης Ρ]Θυ 6. οαπὶ Ζοποάοίο. 400] βριυυῖιπι ΠπιαἸοαθαΐ 

ΘΗΐΟγ. 4τὸ πρώιον»] πρῴην Δοποαοίιϑ. 
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κεῖσϑαι, ἐπεὶ συγνέχευε ϑεὸς Δαναοῖσι μεγήρας" 

αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ χαὶ σάχος ὥμῳ 

μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυϑι λαούς. 

“μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοί περ ἕλοιεν 

γῆας ἑἐυσσέλ 
. Β] ἮΝ ’ , ἐφ 

μους ἀλλὰ μνησώμεϑα χάρμης. 

ὡς φάϑ'᾽: ὃ δ᾽ αὖ τόξον μὲν ἐνὶ χλισίῃσιν ἔϑηκεν, 

αὐτὰρ ὅδ γ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος ϑέτο τετραϑέλυμνον, 

χρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἰφϑίμῳ χυνέην εὔτυκτον ἔϑηκχεν 

[}ππουριν, δεινὸν δὲ λόφος χαϑύπερϑεν ἔνευεγ], 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέι χαλκῷ" 

βῆ δ᾽ ἰέναι, μάλα δ᾽ ὦχα ϑέων Αἴαντι παρέστη. 

“Ἕχτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Τεύχρου βλαφϑέντα βέλεμνα, 
Τρωσί τε χαὶ “Ὡυκίοισιν ἐχέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 

» Τρῶες καὶ “Ἔύχιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς 

γῆας ἀνὰ γλαφυράς" δὴ γὰρ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 

ἀνδρὸς ἀριστῆος 4ιόϑεν βλαφϑέντα βέλεμνα. 

ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, 

ἡμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, 

ἠδ᾽ ὅτινας μινύϑῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν" 

ὡς νῦν ᾿“ργείων μινύϑει μένος, ἄμμι δ᾽ ἀρήγει. 

ἀλλὰ μάχεσϑ'᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες. ὃς δέ κεν ὑμέων 

βλήμενος ἠὲ τυπεὶς ϑάνατον χαὶ πότμον ἐπίσπῃ, 

τεϑνάτω" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης 

τεϑνάμεν. ἀλλ᾽ ἄλοχός τε σόη χαὶ παῖδες ὀπίσσω, 
καὶ οἶκος καὶ χλῆρος ἀχήρατος, εἴ χεν ᾽Αχαιοὶ 

418 ὃ δ᾽ αὖ] φῬοβιπανοναῦ ΒΘΗΘν οὐ παθοὲ πππι8 ΠΡΟ, ὃ 
ΘΟ ΘΙ]. 2.81]. οἸη πη Ὁ] απ6: οἱ. 1 881:.2. 29. 



χαρὰ τῶν νεῶν: Ο 10 

ὠνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν." ΧΥ 
κι 2 Ν γὕὔ , τὴ , ς ᾽ὔ 

(ὡς εδιπὺν ᾿τοῦνξ μένος καὶ ϑυμὸν ξχάστου. ὅ00 

δὲ ἴ- 

ἴας δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐχέκλετο οἷς ἑτάροισιν" 

»αἰδώς, ᾿Αργέιοι: νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσϑαι 

σαωϑῆναι καὶ ἀπώσασϑαι χαχὰ γηῶν. 

ἕλσιεσϑ᾽, ἢν νῆας ἕλῃ χκορυϑαίολος “Εχτωρ, 

βαδὸν ἵξεσϑαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕχαστος; σι - ὧι 

οὐχ ὀτρύγοντος ἀχούετε λαὸν ἅπαντα 

ἥχτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μεγεαίνει; 

) μὰν ἔς γε χορὸν χέλετ᾽ ἐλϑέμεν, ἀλλὰ μάχεσϑαι. 

εἶν δ᾽ οὔ τις τοῦδε νόος χαὶ μῆτις ἀμείνων, 

αὐτοσχεύίῃ μῖξαι χεῖράς τὲ μένος τ. 510 
“ Ρλ' ἊΤ , [6 Ἅ. 9 Ν - 

ἵλτερον ἢ ἀπολέσϑαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶγαι, 

δηϑὰ στρεύγεσϑαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι 

δ᾽ αὔτως παρὰ νηυσὶν ὑπ᾽ ἀνδοάσι γχειροτέροισιν.“: ς. 71Χἀ0 7) 7 { χειροτέεροισιν. 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος αὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 

σι μ" σι ϑ᾽ “Εχτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον Περιμήδεος υἱόν, 

χὸν «Φωκήων, Αἴας δ᾽ ἕλε “αοδάμαντα 

ἑμόγα πρυλέων, ᾿Αντήγορος ἀγλαὸν υἱόν" 

ουλυδάμας δ᾽ Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξεν 

υλεΐδεω ἕταρον, μεγαϑύμων ἀρχὸν ᾿Επειῶν. 
) δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών, ὃ δ᾽ ὕπαιϑα λιάσϑη ὅ90 

ουλυδάμας" καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν --- οὐ γὰρ ᾿“πόλλων 

« ΠΙ2ανϑόου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι ---, 

τὰρ ὃ γὲ Κροίσμου στῆϑος μέσον οὔτασε δουρί. 

ὑπησεν δὲ πεσών, ὃ δ᾽ ἀπ’ ὥμων τεύχε᾽ ἐσύλα. 

φρα δὲ τῷ ἐπόρουσε 4όλοιν αἰχμῆς ἐὺ εἰδὼς δ9ὕ 

22) ΠἊανϑόου] τπτι8 1106, ΠΠάνϑου οδίουϊ. 
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“«Ἰαμπετίδης, ὃν “Πάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱὸν 

“]αομεδοντιάδης, εὖ εἰδότα ϑούριδος ἀλκῆς" 

ὃς τότε «Ῥυλείδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ 

ἐγγύϑεν δὁρμηϑείς: πυχινὸς δέ οἱ ἤρχεσε ϑώρηξ, 

τόν δ᾽ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα, --- τόν ποτε Φυυλεὺς δ φ δ χ π θης 2 
γ, ΡΆ 2 ’ - » ᾿- ἝῪ. Ὁ - 

ἤγαγεν ἐξ ᾿φύρης ποταμοῦ ἀπὸ Σελλήεντος 

ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωχεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ευφήτ ς γας ΐ 5 { φητῆς 
2 7 ὴ , ὶ , γ ὶ “" 25 “4 ἐς πόλεμιον φορέειν, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν, --- 

ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρχεσ᾽ ὄλεθρον. 

τοῦ δὲ Μέγης χόρυϑος χαλχήρεος ἱπποδασείης 

χύμβαχον ἀκρότατον νύξ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 

δῆξε δ᾽ ἀφ᾽ ἵιπειον λόφον αὐτοῦ πᾶς δὲ χαμᾶζε θη φ ᾿π Ὡ φ ὌΞ χα, 

χάππεσεν ἔν χονίῃσι, νέον φοίγνιχι φραειγός. 

ἧος ὃ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ᾽ ἔλπετο νίκην, 
, , ς 7ὴ » , 5 3) , τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήιος ἦλϑεν ἀμύντωρ, 

στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαϑών, βάλε δ᾽ ὦμον ὄπισϑεν" 

αἰχμὴ δὲ στέργοιο διέσσυτο μαιμάουσα, 

πρόσσω ἱεμένη: ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσϑη. 

τὼ μὲν ἐεισάσϑην χαλχήρεα τεύχε ἀπ᾿ ὥμων 

συλήσονϑ᾽ " “Ἔχτωρ δὲ χασιγνήτοισι χέλευσεν 

πᾶσι μάλα, πρῶτον δ᾽ “Ἰχεταονίδην ἐνένιπεν 

ἴφϑιμον Δελάνιππον. ὃ δ᾽ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς 

26 “αμσετίδης} ἴον], “Ζαμπιάδης 5ουῖρβιε Ῥᾶγπθ Καϊϑδέ, 

864 γ. Τιθὺ Μϑσϑν ΒΖ". Βέν. ΤΥ Ρ. τ. φέρτατον υἱὸν] Ἰἰυτὶ ρΠαρῖπε 

δὲ ορίϊπηϊ, φέρτατον γε] φέροτατος ἀνδρῶν 8111. ἔν). 9) ἧος] ξ(υς 

ΠΌΡῖ, ἕος πππ8. ἔλητετο) ἤλστετο Ἰἰῦῦ]ϊ. 642 μαιμάουσα] μαιμ 
ωσα Ἰἴυγ!. δ4δ συλήσονϑ᾽ συλήσειν Ἰ110ν1, σοΡΓοχὶς γὰπ Ἡθυγ ΓΩ͂ΒΙ 
466. 82. ὅ4τ δ᾽ ὄφρα) Ἰἰυτῖ, τόφρα 5οτῖρεις ΝΆΠΟΚ πϑβοῖο ΠΠῈῚ 
Βθοιίιθ; 564 οὗ, ὁτέ 4 64. Ρ΄ 118: ἧος γε] ἕως ΠΠ141. Ν 148] 



ορ "ΞΡ παρὰ τῶν νεῶν: Ο 

όσχ᾽ ἐν Π͵Ἵερκώτῃ, δηίων ἄτιο νόσφιν ἐόντων" 

ὑτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν γέες ἤλυϑον ἀμρφιέλισσαι, 
μὲς 2. Ἂ , Ν ὦν , 

ψν εἰς ἤ]λιον ἦλϑε, μετέτρεπε δὲ Τρώεσσιν, 
-“ ν Χ , «“ 7 , 7 ,ὔ 

αἷε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὃ δέ μιν τίεν ἴσα τέκεσσιν. 
ν ΘΕ Ἔα! ) οΥ .5)} ) Ὁ ΩΣ ’ .- 

ὁν ῥ᾽ “Εχτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζενγ" 

»οὕτω δή, Μελάνιππε, μεϑήσομεν; οὐδέ γυ σοί περ 

ἐγτρέπεται φίλον ἦτορ ἀγειγιόο χταμέγοιο; 

ὑχ ὁράεις, οἷον 4Δ)όλοπος περὶ τεύχε᾽ ἕπουσιγ; 

λλλ ἕπευ: οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔστιν ἀποσταδὸν .40γ εἴοισιν 

ἄρνασϑαι, πρίν γ᾽ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ. κατ᾽ ἄχρης 

Ἴλιον αἰπειγὴν ἑλέειν κτάσϑαι τὲ πολίτας.“ 
«' 5 " « Ν Ἂν 2 « Ὧν ΠΟ ες ΟΎΒΕΝΝς , 

ὃς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ᾽, ὃ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόϑεος φώς. 
“"- Ὅς ΟΥ, ᾿ , ἌΣ Ἐς 

ργείους ὃ ὥτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 

»»(ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε χαὶ αἰδόα ϑέσϑ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 

λλήλους τ᾽ αἰδεῖσϑε χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 

ἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 

ευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄργυται οὔτε τις ἀλκὴ.“ 

ὡς ἔφαϑ᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μεγέαιγον, 

ϑυμῷ δ᾽ ἐβάλοντο ἔτος, φράξαντο δὲ γῆας 

Ὀχεὶ χαλκείῳ" ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. 

Αντίλοχον δ᾽ ὥτρυνε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 

»Αντίλοχ᾽, οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος ᾿Αχαιῶν, 

ὕτε ποσὶν ϑάσσων οὔτ᾽ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσϑαι:" 

εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισϑα." 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἀπέσσυτο, τὸν δ᾽ ὀρόϑυνεν. 

τι. Ρ 121. 180. β 148. γ͵126. 5848 ἄπο νόσφιν] ἀπὰ8 1106}, 

πὸ νόσφιν 1), ἀπτονόσφιν το]ϊαπι. ὅ54 ἀνειψιόο)] ἀνειμιοῦ ἸἰΌν]. 

δῦδ ὁράεις] δὁράᾳς 111]. 561 αἰδόα] αἰδῶ 1101]. 502] οἰμἶί- 

{πη ΘΟΙμρ 65; οἱ. ΚΕ 580. 
Ἠοιπονὶ Πἰὰ5. Υ0]. 11. [“1} 

σι οι 
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ἐχ δ᾽ ἔϑορε προμάχων χαὶ ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ 

ἀμφὶ ἕ παπτήνας" ὕπο δὲ Τρῶες κεκάδοντο 

ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος. ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧχεν, 
ἀλλ᾽ “Ικετάογος υἱὸν ὑπέρϑυμον Μελάνιππον 

γισσόμενον πόλεμόνδε βάλε στῆϑος παρὰ μαΐζόν. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ. 
᾿Αντίλοχος δ᾽ ἐπόρουσε χύων ὥς, ὃς τ᾽ ἐπὶ γεβρῷ 

βλημένῳ ἀίξῃ, τόν τ᾽ ἐξ εὐνῆφι ϑορόντα 

ϑηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυϊα" 

ὡς ἐπὶ σοί, Μελάνισισιε, ϑόρ᾽ ᾿Πντίλοχος μενεχάρμης 

τεύχεα συλήσων. ἀλλ᾽ οὐ λάϑεν “Εχτορα δῖον, 
ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηιοτῆτα. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ οὐ μεῖνε ϑοός περ ἐὼν πολεμιστής, 

ἀλλ᾽ δ᾽ γ᾽ ἄρ᾽ ἔτρεσε ϑηρὶ καχὸν ῥέξαντι ξοικώς, 

ὃς τὲ χύνα χτείνας ἢ βουχόλον ἀμφὶ βόεσσιν 

φεύγει πρίν περ ὅμιλον ἀολλισϑήμεναι ἀνδρῶν. 

ὡς τρέσε Νεστορίδης, ἔπι δὲ Τρῶές τε καὶ “Εχτωρ 

ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο" ᾿ 

στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων. 

Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 

γηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δ᾽ ἐτέλειον ἐφετμάς, 
ὅ᾽ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, ϑέλγε δὲ ϑυμὸν 

᾿Αργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ᾽ ὀρόϑυνεν. 

“ἽἝχτορι γάρ οἱ ϑυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι 

Πριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι ϑεσπιδαὲς πῦρ 

ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ᾽ ἐξαίσιον ἀρὴν 

ὕ18 ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπι αὐτῷ] τὸν δὲ σχότος ὄσσε κάλυψεν" 

ΡΙΘαπθ; ν᾿ Ββκκον ΗΒΙ. Π 162. ὅ98 ἐμβάλοι] ἐμβάλῃ θυ] 
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- Β] ’ Ξ }Ὶ ν , ΄, ’ 

ἄσαν ἐπιχρήγειδ᾽ τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεύς, ΧΥν 

ηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσϑαι" 600 
7} ἈΝ αὶ -“ » » ᾿ -“ 

κα γὰρ δὴ τοῦ ἔμελλε παλίωξιν παρὰ νηῶν 

σέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν. 
.) Ι , 27 - » τὰ φρονέων γήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἕγειρεν 

Ἔχτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαῶτα χαὶ αὐτόν. 

παίνετο δ᾽, ὡς ὅτ᾽ ἥρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ "0 ΚΕ οης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦς β0ὅ 
Υ ,΄ , 5 ᾿ χ) Α' ὕρεσι μαίνηται, βαϑέης ἐν τάρφεσιν ὕλης 

φλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε 
, - ς 3) 2 Υ 5) ν δὲ ’ 

αμπέσϑην βλοσυρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

μερδαλέον χροτόάφοισι τιγάσσετο μαργαμέγοιο 
«“ πος ΄ ἘΠῚ γεῦδς οἱ 2 , τὶ , ’ 
Βχτορος᾽ αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ᾽ αἰϑέρος ἣεν ἀμύντωρ 010 

εύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ᾽ ἀνδράσι μοῦνον εόντα 
ἣν» ἢ , , ᾿ », 
μα καὶ χύδαινε. μινυνϑάδιος γὰρ ἔμελλεν 

᾿ δὺς »ὔ ,ὕ ΟὐλΣ “ Ἷ ἊΣ 
σσεσϑ ἤδη γὰρ οὐ ἑπώρφγνυξ μόρσιμον ἡμαρ 

αλλὰς ᾿ϑηναίη ὑπὸ Π]|ηλείδαο βίηφιν]. 

αἱ ῥ᾽ ἔϑελεν δῆξαι στίχας ἀνδοῶν πειορητίζων 1 ω ΘΟ χαβ 5 ὙἸλ δ ν υτιξί λους 010 

Ι δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα χαὶ τεύχε᾽ ἄριστα. 

λλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύνατο ῥῆξαι μάλα πὲρ μενεαίνων" 

χον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠύτε πέτρη 

λίβατος μεγάλη, πολιῆς ἁλὸς ἐγγὺς ἐοῦσα, 

᾿ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ χέλευϑα 090 
’ “ ΄ ’ ’ » , ὑματά τε τροφύεντα, τά τὲ προσερεύγεται αὐτήν 

ς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔιιπεδον οὐδὲ φέβοντο. 

αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοϑεν ἔνϑορ᾽ ὁμίλῳ, 

Τγοχὶὺ ΒΘΚΙΚΟΡ (ἰὰπι 1848); ν. ργδοῖ. 1. 8 9, Π|.4,1. 002 ὀρέ- 

3.}] Ὁ οὐ 411, ὀρέξαι, οἴου, δὲν βιρτα βου ρίο ἴῃ Δ. 010----014] 

ἰβουαΐ Ζοποάοίτβ, ἀατηηαν ΑΥΙΒ Δ Ό]Π18, 018---681] οἵ. δα Β 

4 56. 022 οὐδὲ φέβοντο] ΑΟ 411, οὐδ᾽ ἐφέβοντο τοϊῖααί. 
οἵ 
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ἐν δ᾽ ἔπεο᾽, ὡς ὅτε κῦμα ϑοῇ ἔν νηὶ πέσῃσιν 
’ ς κι ,ὔ 2 ἔν 5 «" ὶ - λάβρον ὑπὸ γεφέων ἀνεμοτρεφές' ἣ δέ τε πᾶσα 

ἄχνῃ ὑπεχρύφϑη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτη 
Ἔξ, ’, 2 “ ,ὔ 7 ,ὔ Ἐπ ἱστίῳ ἐμιβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται 

δειδιότες" τυτϑὸν γὰρ ὑπὲκ ϑανάτοιο φέρονται" 

ὡς ἐδαϊζετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν αἰχαιῶνγ. 
« αὐτὰρ ὃ γ᾽ ὥς τὲ λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελϑών, 

αἵ ῥά τ᾽ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται 

μυρίαι, ἐν δέ τε τῇσι γομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς 
Ν ,ὔ ΕΝ ΑΝ 2 Ν “ Ξ 

ϑηρὶ μαχέσσασϑαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν 

ἢ τοι ὃ μὲν πρώτῃσι χαὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν 

αἰὲν ὁμοῦ στιχάει, ὃ δέ τ᾽ ἐν μέσσῃσιν ὀρούσας 

βοῦν ἔδει, αἱ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν᾽ --- ὡς τότ᾽ «Αχαιθέι 

ϑεσπεσίως ἐφόβηϑεν ὑφ᾽ “Εχτορι καὶ 41ὲὶ πατρὶ 

πάντες, ὃ δ᾽ οἷον ἔπεφνε Μυχηναῖον 1]εριφήτην 

Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Πυρυσϑῆος ἄνακτος 

ἀγγελίην οἴχνεσχε βίῃ ᾿Πρακληείῃ. 

τοῦ γένετ᾽ ἔχ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων 

παντοίας ἀρετάς, ἠμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσϑαι, 

καὶ νόον ἕν πρώτοισι Μυκηναίων ἑτέτυχτο" 

ὅς ῥὰ τόϑ᾽ “Εχτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξεν. 

στρεφϑεὶς γὰρ μετόπισϑεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 

τὴν αὐτὸς φορέεσχε ποδηγεκέ᾽, ἕρχος ἀκόντων" 
9} 

τῇ ὃ γ᾽ ἔνι βλαφϑεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

020 ὑπὸ] ὑπαὶ 1101], οονγοχὶν ΥΥΟΙ; οἱ. Ο 11]. 098 

χέσσασϑαι] μαχέσασϑαι 1101]. 080 ὁμοῦ στιχάει] ὁμοστιχί 

(διιοστιχάνει τιλῖ18) 1100]; ΘΟ]]αΐο Σ᾽ ὅτι αἰδί παχὺ ΒΟ ΚΚοι" 2, 

6040 ἀγγελίη») Δοποάοίιβ, ἀγγελίης 1001 (ἀγγελίης τιμ8) οἴα 

ΒΟ; οἷ, Γ' 206. 
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μερδαλέον χονάβησε περὶ χροτάφοισι πεσόντος. 

ἤχτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε, ϑέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 

τήϑει δ᾽ ἔν δόρυ πῆξε. φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων 
-- 2) « ᾿. ἊΣ ) » ᾿ 5. ’, ,ὔ ς ᾿ 

εἶν᾽, οἱ δ᾽ οὐχ ἐδύναντο χαὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου 

ραισμεῖν᾽ αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν “Ἔχτορα δῖον. 

εἰσωποὶ δ᾽ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ᾽ ἔσχεϑον ἄχραι 

ἧες, ὅσαι πρῶται εἰρύατο τοὶ δ᾽ ἐπέχυντο. 
, δὴ - ᾿Ὶ Β] [ ᾿ ᾿ ) , δ, 

Ιργέιοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν χαὶ ἀνάγκῃ 
΄ὔὕῳ ,ὔ 5 δ Ὁ ΝῚ ἈΝ ᾽ὔ »ὕὔ ὧν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίῃσιν ἔμειναν 

οόοι, οὐδὲ χέδασϑεν ἀνὰ στρατόν" ἴσχε γὰρ αἰδὼς 

χὶ δέος" ἀϊζηχὲς γὰρ ὁμόχλεον ἀλλήλοισιν. 

ἕστωρ αὐτὲ μάλιστα 1 ρήγιος οὖρος ᾿χαιῶν 

σσεϑ᾽ ὑπὲρ τοχέων γουνούμενγος ἄνδρα ἕχαστον᾽ 

»»Ὁ φίλοι, ἀνέρες ἔστε χαὶ αἰδόα ϑέσϑ'᾽ ἐνὲ ϑυμῷ 

λων ἀνϑρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασϑε ἕχαστος 

χίδων ἠδ᾽ ἀλόχων χαὶ χτήσιος ἠδὲ τοχήων, 

π“ὸὲν ὅτεῳ ζώουσι χαὶ ᾧ χατατεϑνήκασιν. 
- ΄ ᾿] ΔΟΡῚ: ν Ὁ» » ’, 

ὕν ὕπερ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων 
’ " -" ΔᾺΝ οὖ ’ Ἂ { τάμεγαι χρατερῶς, μηδὲ τρωπᾶσϑε φόβονδε. 

«ι 5) 3 ΡΥ ,ὕὔ ᾿ Ἁ ζὰ ’, ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 

σι δ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν ᾿ϑήνη 

σπέσιον: μάλα δέ σφι φάος γένετ᾽ ἀμφοτέρωϑεν, 

ἐὲν πρὸς νηῶν χαὶ δμοιίοο πτολέμοιο. 
) 2 ΒῚ ΐ, ᾿ 5 Ἁ Ν «ς ,ὔ 

ὕχτορα δ᾽ ἐφράσσαντο βοὴν ἀγαϑὸν χαὶ ἑταίρους, 

01 οὐδὲ χέδασϑεν] οὐδ᾽ ἐχέδασϑεν 411. Ο01 αἰδόα] αἰδῶ 

πὶ. 07 ὥτρυνε] ΠῚ [66 οἴηπθθ, ὄτρυνε Α; οἷ. ΠῚ ὅ89. 

008---Οἵ8] ἀδιπηαθαί ΑὐἸδίανοιιβ ; βϑα ν. Πδοπηαμη, ΒΘ ΟΠ πη ρθη 

00 56. 009 φάος] φόως 1161]. 010 δμοιίοο)] ὁμοιίου Ἰἰονϊ. 

πτολέμοιο] ΘοΙ ΡΠ "05, πτολέμοιο το]ϊαὶ. 011 δ᾽ ἐφράσσαντο) 

ΧΥν 

0ῦ0 

000 

οὐδ 

τὸ 
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ΧΥ ἠμὲν ὅσοι μετόπισϑεν ἀφέστασαν οὐδ᾽ ἐμάχοντο, 

ἠδ᾽ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο ϑοῇσιν. 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ “ἴαντι μεγαλήτορι ἥνδανε ϑυμῷ 

ὁτῦ ἑστάμεν, ἔνϑα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἱξς ᾿Αχαιῶν" 

ἀλλ᾽ δ γε νηῶν ἴχρι’ ἐπῴχετο μαχρὰ βιβάσϑων, 

γνώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ὃν παλάμῃσιν μα ἡ) ά μαχ Τῇ ᾽ 

κολλητὸν βλήτροισι, δυωχαιεικοσίπηχυ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἵπποισι χελητίζειν ἐὺ εἰδώς, 
« » ο ν ΒῚ ,ὕ, ., Ψ « 

680 ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους, 
’ 2 , Ν »ἷὕ ,ὔ σεύας ἐχ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται 

λαοφόρον καϑ' δόδόν' πολέες τέ ἕ ϑηήσαντο 
ϑσψυ . δᾺ -" ΕΝ τὶ 5. 97 » ᾿ γι 
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖχες" ὃ δ᾽ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ 

ϑροῴσχων ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλον ἀμείβεται, οἱ δὲ πέτονται" 

ὁ8ῦ ὡς Αἴας ἐπὶ πολλὰ ϑοάων ἴχρια νηῶν 

φοίτα μαχρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰϑέρ᾽ ἵκανεν. 

αἰεὶ δὲ σμερδγὸν βοάων “1αγναοῖσι χέλευεν 

γηυσί τε χαὶ χλισίησιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν “Εχτωρ 
, ἯΙ , ς » δ , , Η μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύχα ϑωρηχτάων 

690 ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ὀρνίϑων πετεηνῶν αἰετὸς αἴϑων 

ἔϑνος ἐφορμᾶται, ποταμὸν πάρα βοσχομεγνάων, 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ χύχνων δουλιχοδείρων, 
«ι «“ 2ὕὔ ᾿ ’ ὡς “Εχτωρ ἴϑυσε νεὸς χυαγοτιρῴροιο 

ἀντίος ἀίξας. τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισϑεν 

695 χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὥτρυνε δὲ λαὸν ἅμ᾽ αὐτῷ υ χείον σαν ὲεγαπῇ; θῦνε εξ λα αὶ Ο- 
3 ὅλ. “ἢ - ᾿ ᾿ ΞΕ ΤΙ αὔτις δὲ δοιμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχϑη. 

ΠΡ], δὲ φράσσαντο ΔΥοΙΓ, ϑρ᾽έχπον, ΒΟΚΊκον, ἃ}. 682 πολέες τέ!" 
πολέες δέ, ἀπο πππ8 οὐὔοθχ οὐ οαϊέο ΕἸο θα πα παθοηΐ, βου Ιρϑι 

ΝδπΟΚ. 081 βοάων] τππ5. 1061, βοόων οθἰθι. 
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,ὔ 2 Σ - δ 2 Ἧὦ 5 ’ὔ 

γαίης Καὶ ἀχμῆτας χαὶ ἀτειρξας ἀλλήλοισιν 

ἄντεσϑ'᾽ ἐν πολέμῳ" ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο. 

γοῖσι δὲ μαρναμένοισιν δ᾽ ἦν νόος" ἢ τοι ᾽Αχαιοὶ 

ὑκ ἔφασαν φεύξεσϑαι ὑπὲκ κακοῦ ἀλλ᾽ ὀλέεσϑαι, 

Τρωσὶν δ᾽ ἔλπετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἑχάστου 
- ΒῚ “ 2 [σὲ 2 ’ 

ῆας ἐγιπρήσειν χτεγνέειν 9᾽ ἥρωας ᾿ἀ'Ιχαιούς. 
«' κ᾿ κ᾿ , ΩΡΕΣ . , ε' 
ι μὲν τὰ φρογέοντες ξρέστασαν ἀλλήλοισιν 

Ἔχτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥμψνατο πογντοπόροιο 

αλῆς ὠχυάλου, ἣ ΠΙρωτεσίλαον ἔγεικεν 
) ΄, 3 12 ῬῚ ΒῚ , ,ὔ »" ς Τροίην, οὐ δ᾽ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. 

γοῦ περ δὴ περὶ νηὸς ᾿χαιοί τε Τρῶές τε 

γήουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν. οὐδ᾽ ἄρα τοί γε 

γόξων ἀιχὰς ἀμφὶς μένον οὐδέ τ᾽ ἀχόντων, 

χλλ᾽ οἵ γ᾽ ἐγγύϑεν ἱστάμενοι, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 

ὑξέσι δὴ πελέκεσσι χαὶ ἀξίνῃσι μάχοντο 
᾿ , , ἀκ ὩΣ ᾽ Ω Ἂ αἱ ξίφεσιν μεγάλοισι. καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

τολλὰ δὲ φάσγανα χαλὰ μελάνδετα κωπήεντα, 
ἄλλα μὲν ἐχ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ᾽ ἀπ᾿ ὥμων 

ἀνδρῶν μαρναμένων" ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 

Ἔχτωρ δὲ πρύμνηϑεν ἐπεὶ λάβεν, οὔ τι μεϑίει 

ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ χέλευεγ" 
», “Ὁ « 2 .] ᾿" υ , »ὕ ὦ , »Οἴσετε πῦρ, ἅμα δ᾽ αὐτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ᾽ ἀυτήν. 

γῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἦμαρ ἔδωχεν, 

ἤας ἑλεῖν, αἵ δεῦρο ϑεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 
ς 

μῖν πήματα πολλὰ ϑέσαν, καχότητι γερόντων, 

698 ὥς] ρΙοιίαιιθ, ὧς ΔΟΠ; οὗ, 1444. Τ01 ἔλπετο) ἤλπτετο 

1ὈνΪ τη ΠΟ 168. τ00 οὐ δ οὐδ᾽ ΠΡ 1]. 110 οἷ᾽ τι] 5610]. ΑΡΟ]]. 

ἈΠΟ. 1. 1089, οὐχί Ιἰυτ];: ν. ΒΟΚΙΟΙ ΗΒ]. 1 12. 
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οἵ μ᾽ ἐθέλοντα μάχεσϑαι ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν 

αὐτόν τ᾽ ἰσχανάεσχον ἐρητύοντό τὲ λαόν. 

ἀλλ᾽ εἰ δή δα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς 
ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει." 

ὡς ἔφαϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἄρα μᾶλλον ἐπ᾽ ᾿“ργεΐοισιν ὄρουσαν. 
» 2 ΨΕΟΣ ΣῪΡ , Ἁ , Αἴας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε --- βιάζετο γὰρ βελέεσσιν --, 

ἀλλ ἀνεχάζετο τυτϑόν, ὀιόμενος ϑανέεσϑαι, 
- ΩΣ ἰς ,, " Ψ] ἋΣ Χ »]ἤ ϑρῆνυν ἔφ᾽ ἑπταπόδην, λίπε δ᾽ ἴχρια νηὸς ἐίσης. 

ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ὅ᾽ γ᾽ ἑστήκει δεδοχημένος, ἔγχεϊ δ᾽ αἰεὶ 

Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ. 

αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοάων “ΖἜαναοῖσι χέλευεν" 

»ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες ᾿ρηος, 
7 ,ὔ 2ὕ 7ὴ , ὶν ’ 2 - ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 

ἠέ τινὰς φαμὲν εἰναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω; 
Σ 2 » "ἤὕ [σὲ 2 3) , δ .) ’ Ὁ ἠέ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ χ᾽ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; 

Ξ ’, ὶ 7 2 ’ὔ Ψ 2 - 

οὐ μέν τις σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, 

ἡ κ΄ ἀπαμυναίμεσϑ'᾽ ἑτεραλχέα δῆμον ἔχοντες" 

ἀλλ᾽ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύχα ϑωρηχτάων 
,ὔ ,ὔ ς Ἁ [σὲ Ψψυδν 2ὕ᾿ . πόντῳ χεχλιμένοι ἑχὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης 

τῷ ἐν χερσὶ φάος, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο.“ 

ἢ, καὶ μαιμάων ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι. 
[ε) δὲ ,ὕ , ες αν Χ , ὃς τις Θὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο 

Α δ ,ὔ “ « 2 , 

σὺν πυρὶ κηλείῳ χάριν ᾿χτορος ὀτρύναντος, 
᾿ 2 ) » , », “. - . τὸν δ᾽ Αἴας οὔτασχε δεδὲγ μένος ἔγχεϊ μαχρῷ. 

δώδεκα δὲ προπάροιϑε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὔτα. 

128 ἰσχανάεσχον] ἰσχανάασχον 101]. 192 βοάων)] βοόω 
1101]. 181 μέν εἰς] ΘΟΙΊΡΙΠΓ65. ἴῃ οἷβ ΔΟ, μέν τὰ οϑίθυ! οὶ ΑΥἹ 

ΒίδΙιΌΠο. Τ41 φάος] φόως Ἰἴῦν]΄. τ42 μαιμάων] μαιμώων (μαι 
μόων ἀπο) ΠΡ]. 
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ΙΛΙΑΔΟΣ ἸΙ. 

ΠΑΤΡΟΚΖΕΙ͂Α͂. 

“Ὡς οἱ μὲν περὶ νηὸς ἐυσσέλμοιο μάχοντο. ΧΥῚΙ 

ἄτροχλος δ᾽ ᾿Ἵχιλῆι παρίστατο ποιμένι λαῶν 

ἄχρυα ϑερμὰ χέων ὥς τε χρήνη μελάνυδρος, 

τε χατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 

ὸν δὲ ἰδὼν ᾧχτειρξ ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς, δ 

αἱ μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»τίπτε δεδάχρυσαι, ΠἊατρόχλεες, ἠύτε χούρη 

ηπίη, ἴ ϑ᾽ ἅμα μητρὶ ϑέουσ᾽ ἀνελέσϑαι ἀνώγει 

ἱαγοῦ ἁπτομένη, καί τ᾽ ἐσσυμένην χατερύζει, 

αἀχρυόεσσα΄ δέ μιν ποτιδέρχεται, ὄφρ᾽ ἀνέληται" 10 
ἢ ἴχελος, ΠἊαάτροκλε, τέρεν χατὰ δάχρυον εἴβεις. 

ος- τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσχεαι ἢ ἐμοὶ αὐτῷ; 

ἕ τιν᾽ ἀγγελίην «ΦῬϑίης ἔξ ἔχλυες οἷος; 

ὦειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον ΄ἥχκτορος υἱόν, 

ὠει δ᾽ Αἰακίδης ΠΠ]ηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 1ὅ 

ὧν χε μάλ᾽ ἀμφοτέρων ἀχαχοίμεϑα τεϑνηώτων. 

ὲ σύ γ᾽ ᾿“ργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέ; γ᾽ ᾿“ργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέχονται 

ηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεχα σφῆς; 
"ὁἔ Δ νο τον ΄ ς» ἴδ } Ὁ Ἢ { αὐδα, μὴ χεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 
᾿ Μ ᾿ , , , ς τ 

τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ 90 

 Πατρόκλεες)] Πατρόχλεις Ἰἴ0ν]. 16. τεϑνηώτων) ΘΟΠΙΡ] 65 

ι οἷβ ὦ, τεϑνυδιώτων οθίθυὶ (ἴπ ἃ γι, π Π)' ἢ βιρνα βουρίο). 

20 Πατρόχλεες] Πατρόχλεις (Πατροχλῆς ππι5) ΠΥ]. 
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90 Π: Πατρόχλεια 

»ὦ ᾿Δχιλεῦ, Πηλῆος ὑέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿“χαιῶν, 
, Ψ, -" Ν 27 ᾿ 2 ᾽ὔ μὴ γνεμέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾿αΑχαιούς. 

[4 ΧΑ Ἀ ᾿ ’ [σ᾽ , τί 2 οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἤσαν ἄριστοι, 

ἐν γηυσὶν χέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε" 

βέβληται μὲν ὃ Τυδείδης κρατερὸς Διομήδης, 

οὔτασται δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ᾽ ᾿“γαμέμνων, 

βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος χατὰ μηρὸν ὀιστῷ. 

τοὺς μέν τ᾽ ἰητροὶ πολυφάρμακχοι ἀμφιπένονται, 

ἕλκε ἀκειόμενοι" σὺ δ᾽ ἀμήχανος ἔπλευ, ᾿Αχιλλεῦ. 

μὴ ἐμέ γ᾽ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις, 
ΞᾺ ,ὔ ΄ὔ ,ὕὔ 2 , ΒῚ , ’ 

αἰγαρέτη. τί σεὺ ἄλλος ογήσεται ὀιϊνίγογνός σίξρ, 
»ὕ ν 2 .“" 2 ,ὔ ' ᾿) , ἃ 

αἵ κὲ μὴ «Τργεϊοισιν ἀειχξα λοιγὸν ἀμύγῃς; 
, Β᾽ »ὔ , Χ Ἵ. ς ΄ Χ 

γηλεές, οὐχ ἄρα σοί γὲ πατὴρ ἣν ἱππότα Π]ηλεὺς 

οὐδὲ Θέτις μήτηρ᾽ γλαυχὴ δέ σε τίχτε ϑάλασσα 

πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηγνής. 

εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι ϑεοπροπίην ἀλεείνεις, 
" ,ὔ ’ Ν ἢ 2 Ἂ ’ὔ , καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 

ἀλλ᾽ ἐμέ περ πρόες ὦχ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλον λαὸν ὄπασσογν 

Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φάος 4αναοῖσι γένωμαι. 

δὸς δέ μοι ὥμοιιν τὰ σὰ τεύχεα ϑωρηχϑῆναι, 

α΄ κέ μὲ σοὶ ἴσχοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾿ἀχαιῶν 

τειρόμεγνοι" ὀλίγη δέ τ᾽ ἀγάπγνευσις πολέμοιο. 

δεῖα δέ χ᾽ ἀκμῆτες χεχμηότας ἄνδρας ἀυτῇ 

ὥσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ χλισιάων.“ 

21 Πηλῆος] ἀπο 10], Πηλέως γμαιοὶ, Πηλέος το!αιῖ; οἵ, ῥναθῇ 

Πρ  ὑέυν τἰρεῖ. Ὁ μὲν ὁ] 101], μὲν ΑΥΙΒΕΟΡΠΔΠΒΒ. 
99. φάος] φόως ΤΡ]. 41 χέ μι] Ο οἱ 4111, χδ μὲ ἅπο 1 ι 

χ᾽ ἐμὲ γο απ. 



᾿ Πατρόχλεια: Π 

« ΄ ΄, , ,ὔ Ὁ1 Ν ,ὕ, 
ὡς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος" ἡ γὰρ ἕμελλεν 

δ΄ )» ὦ , ΄ . ἢ “- ,ὔ ἱ αὐτῷ ϑάνατόν τὲ χαχὸν χαὶ χῆρα λιτέσϑαι. 

ὃν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»ὦ μοι, διογενὲς Π]ατρόκλεες, οἷον ἔειπες. 

ὕτε ϑεοπροπίης ἐμπάζομαι ἣν τινα οἶδα, 

ὕτε τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ" 

λλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος χραδίην χαὶ ϑυμὸν ἱχάνει, 

πότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐϑέλῃσιν ἀμέρσαι 
ν 
« ᾿ , »} γ , , “ ,ὔ 

ὶ γέρας ἂψν ἀφελέσθαι, ὅ᾽ τὲ κράτει προβεβήκχῃ. 
ΕΣ τ ἢ ) ᾽ὔ ,ὔ 2 Β] Ν ’ ,ὕἷ| ΠΝ 

ἰγὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ 
’ [6] . , 2) ὍΝ 3) - 

ούρην, ἣν ἄρα μοι γέρας ἕξελον υἱὲς -““χαιῶν, 

ουρὶ δ᾽ ἐμῷ χτεάτισσα πόλιν εὐτειχέα πέρσας, 
ἣν Ρ) 2 “" (!ὴ 7 ΡῚ ,ὔ 

ἢ» ἂνν ἐκ χειρῶν ἕλετο χρείων ““γαμέμνων 
«ἡ δὶ «ς "ὔ } δ ΄, [ 

[τρεΐδης, ὡς εἰ τιν᾽ ἀτίμητον μεταγάστηγ. 

σπερχὲς χεχολῶσϑαι ἐνὶ φρεσίν" --- ἢ τοι ἔφην γὲ 

ὑ πρὶν μηνιϑμὸν χαταπαυσέμεν, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 

ῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀυτή τὲ πτόλεμός τε ---. 

ύνη δ᾽ ὥμοιιν μὲν ἐμὰ χλυτὰ τεύχεα δῦϑι, 

χε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσϑλαι, 

ἰ δὴ χυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκεν 

ηυσὶν ἐπιχρατέως, οἱ δὲ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης 

ἑχλίαται, χώρης ὀλίγην ἕτι μοῖραν ἔχοντες, 

ργέιοι’ Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκεν 
- 

ἄρσυγος, οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυϑος λεύσσουσι μέτωπον 

69] ἀδλιηηαθαί Ῥοηίον; οἵ, 1 648. 

λλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν" οὐδ᾽ ἄρα πως ἣν 

91 

49 Πατρόχλεες)] Πατρόχλεις 110}. 51 εὐτειχέα] εὐτείχεον 

5 01], δὐτεϑίχεα ὑ6]1 πὶ: σον οχὶς ΤΊ] θυ βο ἢ. Οὐ ἴθι. αὐάτημι. ὃ 300, 10. 
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50 

δῦ 
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92 Π: Πατρόχλεια 

ΧΥῚ ἐγγύϑι λαμπομένης. τάχα χἕεν φεύγοντες ἐναύλους 

πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι χρείων ᾿“γαμέμνων 

ἤπια εἰδείη" νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται. 

οὐ γὰρ Τυδείδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσιν 
τὸ μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἄπο λοιγὸν ἀμῦναι, 

οὐδέ πω ᾿“τρεΐίδεω ὀπὸς ἔχλυον αὐδήσαντος 

ἐχϑρῆς ἐκ χεφαλῆς" ἀλλ᾽ “Εχτορος ἀνδροφόνοιο 

Τρωσὶ χελεύοντος περιάγνυται, οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ 

πᾶν πεδίον χατέχουσι, μάχῃ νικῶντες ᾿αἸχαιούς. 

80 ἀλλὰ χαὶ ὥς, Π]|άτροχλε, νεῶν ἄπο λοιγὸν ἀμύνων 

ἔμπεσ᾽ ἐπιχρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰϑομένοιο 

γῆας ἐγιπρήσωσι, φίλον δ᾽ ἀπὸ νόστον ἕλωνται. 

»ἡείϑεο δ᾽, ὥς τοι ἐγὼ μύϑου τέλος ἐν φρεσὶ ϑείω, 

ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην χαὶ χῦδος ἄρηαι 

δῦ πρὸς πάντων Ζ΄αναῶν, ἀτὰρ οἱ περικαλλέα κούρην 

ἂνν ἀπονάσσωσιν, πότι δ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν. 

ἐχ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν" εἰ δέ χὲεν αὖ τοι 

δώῃ κῦδος ἀρέσϑαι ἐρίγδουπος πόσις “Πρης, 

μὴ σύ γ᾽ ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίζειν 

90 Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν --- ἀτιμότερον δέ μὲ ϑήσεις --" 

μηδ᾽ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ χαὶ δηιοτῆτι, 

Τρῶας ἐναιρόμενος, προτὶ "λιον ἡγεμονεύειν, 

μή τις ἀπ᾿ Οὐλύμποιο ϑεῶν αἰειγενετάων 

ἐμβήῃ" μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος ᾿Ἵπόλλων" 

οὗ ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσϑαι, ἐπὴν φάος ἐν γήξσσιν 

86. ἀπονάσσωσιν] ἴΐὰ' γν6}] ὀπονάσωσι(ν) 1101], ἀποδάσσωσιν᾽ 

ΒοΚΚοΡ “, 92. ἡγεμονεύειν] ΠΡ οππὰ Αὐἱβίασοιο, αἰπὺ δίεσϑαι 
Ζοποάομιβ: οἵ. Ο ΤΊ. 



Πατρόχλεια: 1 Ὁ,3) 

ϑήῃς, τοὺς δέ τ᾽ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάεσϑαι. 

αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿“ϑηναίη καὶ ΄Ἄπολλον, 

“ἦτε τις οὖν Ἰρώων ϑάνατον φύγοι ὅσσοι ἕασιν 

μήτε τις ᾿“ργεΐων, νῶιν δ᾽ ἐχδυῖμιεεν ὄλεϑρον, 

ὄφρ᾽ οἷοι Τροίης ἱερὰ χρήδεμιγνα λύωμεν.“ 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

ἴας δ᾽ οὐχέτ᾽ ἔμιμενε. βιάζετο γὰρ βελέεσσιν. 

δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 
[) Ξ ᾿ ᾿ δὰ " , ἃς 

βάλλοντες" δεινὴν δὲ περὶ χροτάφοισι φαειγὴ 

πήληξ βαλλομένη χαγναχὴν ἔχε, βάλλετο δ᾽ αἰεὶ 

χὰπ φάλαρ᾽ εὐποίηϑ᾽. ὃ δ᾽ ἀριστερὸν ὦμον ἔχαμνγεν 
2 ὶ Χ 27 “ Ἄν ᾿ ὶχ δε ἢ πεδὸν αἰὲν ἔχων σάχος αἰόλον: οὐ δὲ δύναντο 

ἀμφ᾽ αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. 
ΒΑ 1} 2 , ,ἤὕ 2 », Ξ Ν ὶ ὶ7ὔ Ξ ςΝ» Χ Ξ αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσϑματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς 

πόάντοϑεν ἐκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν 

ἀμπνεῦσαι. πάντῃ δὲ χακὸν κακῷ ἐστήριχτο. 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν ᾿χαιῶν. 
« », τς ἢ , Ρ Ν 

Ἔχτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς 

πλῆξ᾽ ἄορι μεγάλῳ, αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισϑεν, 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπάραξε: τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας 
“Ἴ᾽ ",ὔ ΕῚ κι , ἣν ὕ - λαιὸν ᾿ - 

πῆλ᾽ αὔτως ἔν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. 

90 δηριάεσϑαι] δηριάασϑαι 1ἰ}0ν]. 91---Τ 0] ἴῃ 5 ΒΡΙΟἸΟ ΘΙ 

γοοανοιαΐ Ζθηοαοίτβ, ἀδτηπαν! ΑΥἸΒίἉ ΓΟ] 115. 99 ἐχδυΐμεν] ἐχδύμεν 

(ἐχδῦμεν ν6] ἐχδίμεν γραιοῖ) ΠΡνῚ; ἐχδυῖμεν ὁχ βοιίοηία Ο᾽. Πουπαμηὶ 
(Θριιβο. 1 289) γμοβίμπμα αι ΒΟΚκο ΠΒ]. 1 τὸ. ΟΥ, Ὁ θθδ οἱ αιὰθ ἴῃ 

Ἰπᾶϊοθ ουδιημηδίϊοο Οαγββοαθ 50 τ ΟΟἸ]οοῚ. 101 οὐ δὲ δύναντο) 

οὐδὲ δύναντο γαιιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ, οὐδ᾽ ἐδύναντο οοίοι. 

ΧΥΙ 
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10 
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94 Π: Πατρόχλεια 

ΧΥΙ γνῶ δ᾽ Αἴας κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα ῥίγησέν τε 

10 ἔργα ϑεῶν, ὅ᾽ ῥὰ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρεν 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. 

χάζετο δ᾽ ἐκ βελέων: τοὶ δ᾽ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ 

γηὶ ϑοῇ" τῆς δ᾽ αἶψα κάτ᾽ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. 

ὡς τὴν μὲν πρυμνὴν πῦρ ἀἄμφεπεν" αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

1:0 μηρὼ πληξάμενος ΠΙῚατροχλῆα προσέειπεν" 

»ὔρσεο, διογενὲς ΠΙὼ.ατρόκλεες, ἱπποχέλευϑε" 

λεύσσω δὴ παρὰ γηυσὶ πυρὸς δηίοιο ἰωήν. 

μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐχέτι φυκτὰ πέλωνται" 

δύσεο τεύχεα ϑᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω."“" 
180 ὡς φάτο" Π|άτροκχλος δὲ χορύσσετο γώροπι χαλχῷ. 

χγημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χνήμῃσιν ἔϑηκεν 

χαλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ ϑώρηχα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν 

ποιχίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 

185 ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

χάλχεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάχος μέγα τε στιβαρόν τε. 

κρατὶ δ᾽ ἔπ᾽ ἰφϑίμῳ χυνέην εὔτυχτον ἔϑηκεν 
ἵππουριν" δεινὸν δὲ λόφος χαϑύπερϑεν ἔνευεν. 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 

140 ἔγχος δ᾽ οὐχ ἕλετ᾽ οἷον ἀμύμονος Αἰακίδαο, 
βριϑὺ μέγα στιβαρόν: τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν 

πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿αΑχιλλεὺς 
, , ᾿ ἢ , , ΖΕ 

Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων 

ΤΠ]|Πηλίου ἐκ χορυφῆς, φόνον ἕμμεναι ἡρώεσσιν. 

190 Πατρόχλεες] Πατρόχλεις 1100]. 148 τόμε] πόρε [ΠῚ 

ῬΙΠΥΙ οὐ ορίμπηι; Αὐδίδγομθ. πἰὐσιπηηπθ Πα θοΡαί. ΟἿ. 7 990. 

144 ἐκ κορυφῆς] 1001, ἐν χορυφῆς ΔΥΙΒίΔΙΟΠΠΙΒ. 



.-Ο σι Πατρόχλεια: Π 

ποὺς δ᾽ Αὐτομέδοντα ϑοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγεν, 

ὴν μετ᾽ ᾿Αχιλλῆα ῥηξήγορα τῖε μάλιστα, 

'στότατος δέ οἱ ἔσχε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοχλήν. 

ῦ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠχέας ἵππους 

άνϑον καὶ αλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσϑην, 
᾿ 2) ’ , , .«᾽ Σ 

ὺς ἔτεχε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ ἅρπυια Ποδάργη, 
, - ,) ἘΠ 2 -»" 

οσχομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον ᾿Φδχεαγοῖο. 
λ Ψ, 2 ’ὔ “Υ [4 δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Π]|ἡδασον ἵει, 

ἦν ῥά ποτ᾽ ᾿ Πετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ᾽ “Αχιλλεύς, 

; καὶ ϑνητὸς ἐὼν ἕπεϑ'᾽ ἵπποις ἀϑανάτοισιν. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος ϑώρηξεν ᾿Αχιλλεὺς 

ἄντῃ ἀνὰ χλισίας σὺν τεύχεσιν. οἱ δὲ λύκοι ὡς 
, πῶς Ἐπ δ ᾽ὔ δ 2ὕὔ ἊΨ Ἕ μοφάγοι, τοῖσίν τε πέρι φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή, 

,  υ ν ,ὔ "ὕὔ᾿ ’ τ᾽ ἔλαφον χκεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες 
ἅπτουσιν" «πᾶσιν δὲ παρήια αἵματι φοινά" 

Ψ. 2 ἘΣ Ἁ »ἷἤὕ 2 Ν; ’, ’ χέ τ᾽ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ χρήνης μελανύδρου 

ἕψοντες γλώσσῃσιν ἁραιῇσιν μέλαν ὕδωρ 

ἔρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος" ἐν δέ τε ϑυμὸς 
,ὔ »ὕὔἹ ’ὔ 2 , ὶ ὔὕ ᾿ - 

τήϑεσιν ἄτρομιός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ 

, 

ΓῪ 8065. 

ἴθ ΟἸΏΠΘΕ; 

ἴοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 

“φ᾽ ἀγαϑὸν ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο 

οντ᾽. ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν ἀρήιος ἵστατ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 

ρύνων ἵππους τὲ χαὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 

[-4 - . Ω . ᾿ .- , 5] 

140 ζευγνῦμιεν] ΒΑΡ ΠΘϑ τ. 56Ο. 11 τη} {1 ΒΟ βου τη, ςευγνῦμεν 

 τρϊηπθυηῦ οαπη ΟἸΑυ το οἱ ϑρ᾽ίσπορο; ζευγνύμεν Ππαθθηΐ ΘΟ Ϊ668. 

106 πάντῃ]. Ζοποάοίιιβ, στάντας ἴθι; οἷ. Α΄ 884. 

γ- ΕΒ. 495: 

ΕΟ 5 81: ΠΡ ΘΟ: ες: 109 παρήια --- φοινά] παρήιον --- 

νον ἸΙὈυ: σ᾿ Ῥήδθὲ 8. 4.1, 2. 101 ἁραιῇσιν!] ἀραιῇσιν ΤῸ] 

ΧΥΙ 

146 

100 



ΧΥἹ 

1τ 

190 

0 Π: Πατρόχλεια [ 

πεντήχοντ᾽ ἦσαν νῆες ϑοαί, ἧσιν ᾿Αἀχιλλεὺς 

ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος, ἐν δὲ ἑκάστῃ ᾿ 
, ϑΥΓΘΛ 7 ὶ 2 Ν -» «ς -“ ᾿ς Ἵ πεντήχοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ χληῖσιν ἑταῖροι ' 

, Ὁ ὈΥ̓ΣΕΠΟῚ ς , ’ “" 2 ,ὔ δ πέντε δ᾽ ἄρ᾽ ἡγεμόνας ποιήσατο, τοῖς ἐπεποίϑει, ἢ 
, δ ΚΑ δὲ , Ἄ , » ᾿ 

σημαίνειν" αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἑάνασσεν. | 

τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσϑιος αἰολοϑώρηξ ] 
] 

υἱὸς Σ' ἴο διιπετέος 7 ϊ ς Σπερχειοῖο ὁιιπετέος ποταμοῖο, 

ὃν τέχε Πηλῆος ϑυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη 
“" - ϑ ’ Ὡδ { “ 2 "»" Ι 

Σπερχειῷ ἀχάμαντι, γυνὴ ϑεῷ εὐνηϑεῖσα, 

αὐτὰρ ἐπίχλησιν Βώρῳ ἹΠ]εριήρεος υἱι, 

ὃς ῥ᾽ ἀναφαγδὸν ὄπυιε πορὼν ἀπερείσια εὗγα. 

τῆς δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήιος ἡγεμόνευεν, 
, ν 2 - ᾿ , 

παρϑένιος, τὸν ἕτιχτε χορῷ χαλὴ ἡ]ολυμήλη 

«Ῥύλαντος ϑυγάτηρ᾽ --- τῆς δὲ χρατὺς ἀργεϊφόντης δ 

ἠράσατ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν Ἶ 

ἐν χορῷ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. ' 

αὐτίκα δ᾽ εἰς ὑπερῷ ἀναβὰς παρελέξατο λάϑρῃ 
«ς , τ , Ξ έ δι, ς 3 » ΝᾺ Ἐρμείας ἀκάχητα' πόρεν δέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν 

», δὶ “ ἊΝ Ν Χ ) δὶχ . Εὔδωρον, πέρι μὲν ϑείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε μογοστόχος Εἰλείϑυια 
2 ἝΝ Χ [ἐ ὶ » 5) , 27 δὶ 2 

ἐξάγαγε πρὸ φάοσδε χαὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς, 

τὴν μὲν ᾿Εχεχλῆος κρατερὸν μένος ᾿Αχτορίδαο 

ἠγάγετο πρὸς δώματ᾽, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα" 

τὸν δ᾽ ὃ γέρων «Ῥύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν, 
ΡῚ τάτνς ς "ὕ᾿ Ὦ' ἐχαὶν [Φ ) ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἰ θ᾽ ἑὸν υἱὸν ἐόντα. --- 

112 ἐάνασσεν] ἤνασσε(ν) 1101]. 188 πρὸ φάοσδε] Ὁ, προ- 

φόως δὲ νε] προφόωσδε γε] πρὸ φόως δὲ γ]ουίαιιθ. οἴῃ Ζοποάοίο,, 
φώωσδε ἃ οἴμὰ Αὐἱβίανομο; οἵ. Τ᾽ 118. 

᾿ 
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"τῆς δὲ τρίτης 1Π|εἰσανδρος ἀρήιος ἡγεμόνευεν ΧΥῚ 

᾿ἡΜαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν 

ἔγχεϊ μάρνασϑαι μετὰ 11]ηλείωγνος ἑταῖρον. 19ῦ 

τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα «Ροϊνιξ, 

᾿ πέμπτης δ᾽ ᾿“λκιμέδων πολυ υἱὸς ἀμύμων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ “ πάντας ΠΡ εὐ ρας πριν ἢ 

ΕΑ ΑΣ μή τίς μοι ἀπειλάων πἰλϑυσις 200 

᾿ ὃς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἀτιειλεῖτε Τρώεσσιν 

πάνϑ'᾽ ὑπὸ μηνιϑμόν, καὶ μ᾽ ἠτιάεσϑε ἕχαστος" 

"σχέτλιε Π]ηλέος υἱέ, χόλῳ ἄρα σ᾽ ἕτρεφε μήτηρ, 

γηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους. 

τῷ Θ οι ᾿οἴχαδέ περ σὺν νηυσὶ γνεώμεϑα ποντοπόροισιν 

᾿ αὖτις, ἐπεί δά τοι ὧδε χακὸς χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ." 

ταῦτά μ᾽ ἀγειρόμενοι ϑάμ᾽ ἐβάζετε: νῦν δὲ πέφανται 

᾿ φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ᾽ ἐράεσϑε. 

ἔνϑα τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσϑω." 

᾿ς ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ ϑυμὸν ἑχάστου᾽" 210 

᾿ μᾶλλον δὲ στίχες ἄρϑεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν. 

ὡς δ᾽ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίϑοισιν 

δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων, 

ὡς ἄραρον χόρυϑές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 

ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, χόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ" 21Ὁ 

ψαῦον δ᾽ ἱππόχομοι χόρυϑες λαμπροῖσι φάλοισιν 

γευόντων" ὡς πυχνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 

πάντων δὲ προπάροιϑε δύ᾽ ἀνέρε ϑωρήσσοντο, 

Πάτροχλός τε καὶ Αὐτομέδων, ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 

802 ἡτιάεσϑε] ἡτιάασϑε 1101... 208 ἐράεσϑε] ἐράασϑε ἸΙὈ}]. 
Ἡοτμθυὶ Π|ὰ5. Ὑ01. 11, { 
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πρόσϑεν Μυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αὐτὰρ -αχιλλεὺς 

βῆ δ᾽ ἔμεν ἐς χλισίην, χηλοῦ δ᾽ ἄπο πῶμ᾽ ἀνέῳγεν 

καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα 

ϑῆχ᾽ ἐπὶ νηὸς ἄγεσϑαι, ἐὺ πλήσασα χιτώνων 

χλαινάων τ᾽ ἀνεμοσχεπέων οὔλων τὲ ταπήτωγ" 

ἔνϑα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος 
» 5» 5] -“ ,ὔ , 2 2 - ᾿ὔ 7 οὔτ᾽ ἀνδρῶν πίνεσχεν ἀπ᾽ αὐτοῦ αἴϑοπα οἶνον, 

οὔτε τέῳ σπένδεσχε ϑεῶν, ὅτι μὴ 41 πατρί. 
’ὔ « Ψ--Ξ 2 -» Α .] ᾽ ,ὔ 

τό ῥα τότ᾽ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐχάϑηρε ϑεείῳ 

πρῶτον, ἔπειτα δ᾽ ἔνιψ᾽ ὕδατος χαλῇσι δοῇσιν, 

γίψατο δ᾽ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ᾽ αἴϑοπα οἶνον" 

εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρχεῖ, λεῖβε δὲ οἶνον 

οὐρανὸν εἰς ἀνιδών --- Δία δ᾽ οὐ λάϑε τερπιχέραυνον --" 

»Ζεῦ ἄνα 4Ἔωδωναῖε Π|ελασγικέ, τηλόϑι ναίων, 

“ωδώνης μεδέων δυσχειμέρου --- ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 

σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι ---" 
3, Ἂ 2 2 2. Ἁ 2) "ἢ ΩΣ ,, 

ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμὸν ἔπος ἔχλυες εὐξαμέγοιο, 

τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ᾽ ἔψαο λαὸν ᾿“χαιῶνγ᾽ 
ὍΝ », ᾿ - δ᾽ 2 " , », ὁ 

ἠδ᾽ ἔτι χαὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπιχρήηγον ἐέλόωρ. 
ΕΣ Ἀ ἈΝ ΜΝ Β] ν ,ὔ “ ] υ -" 

αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἔν ἀγῶνι, 

ἀλλ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν 

μάρνασϑαι: τῷ κῦδος ἅμα πρόες, εὐρύοπα Ζεῦ, 
ἤ, ὶ Ὁ Ὁ9᾽ ᾿ νι ΄ὔ », Ὧν ἢ) 

ϑάρσυνον δέ οἱ ἤτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα χαὶ “Εχτωρ 
", γ, ς Ν ΟἽ 2 , ,ὔ, 

εἴσεται, ἤ δα χαὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν 

ἡμέτερος ϑεράπων, ἤ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι 
,ὔ 2 « "Ὡς ΣΝ , ,ὕὔ Ν -" "ὕ᾽ 

μαίνονθ᾽, δππότ᾽ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον “ρηος. 

999. δ᾽ ἔνι} ρϑιοὶ ἴῃ οἷ. ΑΟΠ), δὲ νίζ᾿ ὅγι., δὲ νέψ᾽ νο!Πααῖ: 
982. εἰς ἀνιδών] εἰς ἀνιδών Δ, εἰσανιδών οδίοι]. 
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2 . 2 ᾽, 2 ; ᾿ -“ ’ γ , δέ ᾿ γ 

αὐτὰρ ἕπεί αὶ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τὲ ὁΐίηται, ΣΙ 
2 ’ 2 δὴ 2 ἿΝ - [6 ἀσχηϑής μοι ἔπειτα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἵχοιτο 

τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν.“ 
«' 2, 2 2 ΄, ἃ “Ὁ ᾿». 73) ,ὔ , 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς. 

τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωχε πατήρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσεν" 280 
- , Ό Ὡ , Ὧ ͵΄ , , 

γηῶν μέν οἱ ἀπώσασϑαι πόλεμόν τε μάχην τὲ 

δῶκε, σόον δ᾽ ἀνένευσε μάχης ἔξ ἀπογέεσϑαι. 

ἦ τοι ὃ μὲν σπείσας τε χαὶ εὐξάμενος Ζ1ιὲ πατρὶ 

ἂψ χλισίην εἰσῆλϑε, δέπας δ᾽ ἀπέϑηκ᾽ ἐνὶ χηλῷ᾽ 

στῆ δὲ πάροιϑ'᾽ ἐλϑὼν χλισίης, ἔτι δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ [Ὁ] σι σι 

εἰσιδέειν Τρώων χαὶ ᾿“χαιῶν φύλοπιν αἰνήν. 
[4] 2 «! ᾿Ξ Ψ { Ξ ,ὔ 

οἱ δ᾽ ἅμα Π]|ατρόχλῳ μεγαλήτορι ϑωρηχϑέντες 
"ἷὕ " 2 2 ᾿ ,ὔ , »ὕ ἔστιχον, ὄφρ᾽ ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν. 

αὐτίχα δὲ σφήχεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο 

εἰνοδίοις, οὺς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔϑοντες 960 

[αἰεὶ χερτομέοντες ὁδῷ ἔπι οἰκί᾽ ἔχοντας] 

γηπίαχοι, ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιϑεῖσιν" 
᾿ ὮΣ ΒΩ ’ » δὶ », ς τοὺς δ᾽ εἴ περ παρά τίς τὲ χιὼν ἄνϑρωπος ὁδίτης 

χιγήσῃ ἀέχων, οἱ δ᾽ ἄλχιμον ἥτορ ἔχοντες Ε΄ 56]07] ᾽ 2 ΡΟ 5 
πρόσσω πᾶς πέτεται χαὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσιν. οθδ 

τῶν τότε Μυρμιδόνες χραδίην χαὶ ϑυμὸν ἔχοντες 
ἩΨΆ -»" 2 ,ὔ, ᾿ Ἂν, ν᾽ »ἷ , , ἐχ νηῶν ἐχέοντο; βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

ΠΙάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἐχέκλετο μακρὸν ἀύσας" 
, ε "ἃ »Ἷ πον 

»ΜΟυρμιδόνες, ἕταροι 1] ηληιάδεω ᾿ἡχιλῆος, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μὠνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, οτο 

οἱ ἃ . . χω » , {4 ᾿ 202 σόον] Ἰἰθνϊ, σῶον ππι5; διχῶς γράφεται, χαὶ ,«σόον“ χαὶ 

Γσάον: ὨΙυτῆμδ: οἵ. «2117: ἐξ ἀπονέεσϑαι] ἐξαπτονξεσϑαι 
ΠΥ], αἰδιπηχὶῦ ΠΟ πθ, ἀπθὴὶ ρΓαθίο ΒΘΚΙκουιαι Ρ]ουΙατιΘ θα ον 65 

ΒΘΟΙΓῚ ϑυιηΐ. 901] ἀδιηπανουιπέ ΑΥἸΒίορ Πα πθ5. οὐ ΑΥΙ Βα ΟΠ ΙΒ. 
ἡ Ἐ 
Π 
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ὡς ἂν 11ηλείδην τιμήσομεν, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

᾿ργείων παρὰ νηυσὶ χαὶ ἀγχέμαχοι ϑεράποντες" Ὁ που 7) γχεμαχ 9 8 

γνῷ δὲ καὶ ᾿Ιτρεΐδης εὐρὺ χρείων ᾿“γαμέμνων 

ἣν ἄτην, δ᾽ τ᾽ ἄριστον ᾿χαιῶν οὐδὲν ἔτισεν.““ 
«' ᾿Ὶ δ 5, ,ὕὔ ν Χ ᾿ς ,ὔ 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑχάστου. 

ἐν δ᾽ ἔπεσον Τρώεσσιν ἀολλέες: ἀμφὶ δὲ νῆες 

σμερδαλέον χονάβησαν ἀυσάντων ὑπ᾽ ᾿ἡχαιῶν. 

Τρῶες δ᾽ ὡς εἴδοντο Μεγοιτίου ἄλχιμον υἱόν, 

αὐτὸν χαὶ ϑεράποντα σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας, 

πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμός, ἐχίνηϑεν δὲ φάλαγγες, 
. , ᾿ “ ΓΗ ΠΙᾺ 
ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα 1Π]ηλείωνα 

μηνιϑιὸν μὲν ἀπορρῖψαι, φιλότητα δ᾽ ἑλέσθαι" 
, Ὶ (ἢ, ὍΝ Ἃ 2 Ν »ὕ πάπτηγεν δὲ ἕχαστος, ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 

ΠΙ|άτροχλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 

ὠντιχρὺ χατὰ μέσσον, ὅϑι πλεῖστοι χλονέοντο 

γηὶ παρὰ πρυμνῇ μεγαϑύμου Πρωτεσιλάου, 

χαὶ βάλε Πυραίχμην, ὃς Παίονας ἱπποχορυστὰς 

ἤγαγεν ἐξ ᾿Αμυδῶνος ἀπ᾽ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος. 

τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν χονίῃσιν 

χκάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφὶ φόβηϑεν 

Π|αίογερ" ἕν γὰρ Π]|άτροχλος φόβον ἧχεν ἅπασιν 

ἡγεμόνα χτείνας, ὃς ἀριστεύεσχε μάχεσϑλαι. 

ἐχ νηῶν δ᾽ ἔλασεν, χατὰ δ᾽ ἔσβεσεν αἰϑόμενον πῦρ. 

ἡμιδαὴς δ᾽ ἄρα νηῦς λίπετ᾽ αὐτόϑι' τοὶ δ᾽ ἐφόβηϑεν 

Τρῶες ϑεσπεσίῳ ὁμάδῳ, “4Ἔαναοὶ δ᾽ ἐπέχυντο 

ὉΠ ὃ5 μὲγ᾽ 11]: ὁ ἀπ᾿ ὡς μέγ» 281 ἑλόμενοι] 110] 

ὁππὶ ΑΥΙΒίδ 10, ἐλχεόμεναι Ζοποάοίμπβ; οἵ, “ἴ΄ 251. 290 ἀμφὶ 

φόβηϑεν)] ΑὐἸΒίΤ ΙΒ. (πιο ἸΙΘγηθ, Πλθβὶ, Το ηΐΖθοι 560. Βηΐ), 

ἀμφιφόβηϑεν (Οὐ οἱ πιητι8. 6Χ ἅ}Π|5, ἀμφεφρόβηϑεν το] αὶ 101]. 



Πατρόνχλεια: 1] 101 

᾿Ιγῆας ἀνὰ γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχϑη. ΧΥΙ 
"τ ς 2 ΟΡ ΕΚ 2 2 ἴ- - “ »ἷ ’ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς χορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο 
] ’ὔ Ν 5 ,ὔ ν ᾿ ’ 2 ,ὔ 

᾿χινησῃ πυκινὴν γεφρέλην στεροπηγερέτα Ζεύς, 

ἔχ τ᾿ ἕφανεν πᾶσαι σχοπιαὶ χαὶ πρώογες ἄχροι 

"χαὶ νάπαι, οὐρανόϑεν δὲ ὑπερράγη ἄσπετος αἰϑήρ, 800 
] «ι Ν γμ ἣ 2 Ἅ 7 ἊΣ ᾿ὡς “ἜὨαγναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήιον πῦρ 

, ᾿ 5», τ} , 2 5) , σ) Ὁ σ᾽ , 
᾿τυτϑὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή; 

οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ᾽ ᾿χαιῶν Ϊ γ 5 Ἷ δ 5 ἤχ 

προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 
Π 9 Ὑ ΥΕΤΡῚ 5 ΟΣ ,ὔ “ . Ὁ ; Β) ἢ 

[ἀλλ᾽ ἕτ᾽ ἄρ᾽ ἀνθίσταντο, νεῶν δ᾽ ὑπόεικον ἀνάγκῃ. ὧν Φ ῷι 

ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα χεδασϑείσης ὑσμίνης 
Ἰ ς , ΕΤΤΩΝ κ᾿ , Ὺ «ν 
ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

᾿ 2 ρος »ὕ ς ,ὔ 2 Ε ΣᾺ “ δὴ 

αὐτίκ ἄρα στρεφϑέντος ᾿ρηιλύχου βάλε μηρὸν 

ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" 
ς»ν σὺν » τ ὦν . ἡ , ἤῤῆξεν δ᾽ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 810 

χάππεσ᾽. ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήιος οὐτα Θόαντα 

στέρνον γυμνωϑέντα παρ᾽ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα. 

«Ρυλείδης δ᾽ Ἤμφικλον ἐφορμηϑέντα δοχεύσας 
Ψ ,ὔ 

ἔφϑη ὀρεξάμενος πρυμγνὸν σχέλος, ἔνϑα πάχιστος 

υὼν ἀνθρώπου πέλεται. περὶ δ᾽ ἔγχεος αἰχμῇ “ { πέλεται" περὶ δ᾽ ἔγχεος αἰχμῇ ὡϑ "᾿ ζι 

γεῦρα διεσχίσϑη, τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν. 

Νεστορίδαι δ᾽ ὃ μὲν οὔτασ᾽ ᾿“τύμνιον ὀξέι δουρὶ 
᾿“γτίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλχεον ἔγχος" 

ἤριπε δὲ προπάροιϑε: Μάρις δ᾽ αὐτοσχεδὰ δουρὶ 
᾿ντιλόχῳ ἐπόρουσε χασιγνήτοιο χολωϑείς, 890 

στὰς πρόσϑεν νέκυος" τοῦ δ᾽ ἀντίϑεος Θρασυμήδης 

ἔφϑη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι --- οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν --- 

ΘΟ δ] δὲ ἄρον ΠΌΤ; τ. ρταδῖ: 5 411,1. 
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5 ", Ξ ν Ὶχ , ὶ " ΕΣ . ὦμον ἄφαρ' πρυμγνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωχὴ 
ὶ ’ 2 Ψ δ ’ Β Ἁ 2 ΒῚ , "ἤὕὔ͵ ,7 δούψ᾽ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ᾽ ὀστέον ἄχρις ἄραξεν. 

δούπησεν δὲ πεσών, χατὰ δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν. 

ὡς τὼ μὲν δοιοῖσι χασιγνήτοισι δαμέντε 

βήτην εἰς ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 

υἷες ἀκοντισταὶ ᾿μισωδάρου, ὅς δὰ Χίμαιραν 

ϑρέψεν ἀμαιμαχέτην, πολέσιν χαχὸν ἀγϑρώποισιν. 

Αἴας δὲ Κλεόβουλον ᾿Οιλιάδης ἐπορούσας 

ζωὸν ἕλε, βλαφϑέντα χατὰ χλόνον" ἀλλά οἱ αὖϑι 

λῦσε μένος, πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι. 

πᾶν δ᾽ ὑπεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι; τὸν δὲ χατ᾽ ὄσσε 

ἔλλαβ ὕρεος ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή. 
Ἁ ,ὔ Ὁ , , ϑὶ Ξ 2» Χ 

Πηνέλεως δὲ “ύχων τὲ συγέδραμον" ἔγχεσι μὲν γὰρ 

ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ᾽ ἠκόντισαν ἄμφω" 
δ 12 5 - , ᾿΄᾿ "ὕ᾿ , Χ τὼ δ᾽ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνϑα “ύχων μὲν 

ς κ ’ ,η ,ὕὔ Εν ΝΝ Δ δἰ ἱπποχόμου χόρυϑος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ χαυλὸν 

φάσγανον ἐρραίσϑη: ὃ δ᾽ ὑπ᾽ οὔατος αὐχένα ϑεῖνεν 

Πηνέλεως, πᾶν ὁ᾽ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεϑε δ᾽ οἷον 

δέρμα, παρηέρϑη δὲ χάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα φμότ. ὙΠῶ Φ ει λυ τη 5. τὐορογτῶ ὡς 

Μηριόνης δ᾽ ᾿ἠχάμαντα χιχεὶς ποσὶ χαρπαλίμοισιν 

γύξ᾽ ιπων ἐπιβησόμενον χατὰ δεξιὸν ὦμον" 

ἤρισιε δ᾽ ἐξ ὀχέων, χατὰ δ᾽ ὀφϑαλμῶν χέχυτ᾽ ἀχλύς. 
2 ι ἰ Ἁ Ψ ὑπ 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ᾿Ερύμαντα χατὰ στόμα γνηλέι χαλκῷ 

γύξε, τὸ δ᾽ ἀντιχρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησεν 
γέρϑεν ὑπ᾽ ἐγχεφάλοιο, χέασσε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέα λευκά. 

ἐχ δ᾽ ἐτίναχϑεν ὀδόντες, ἐνγέπλησϑεν δέ οἱ ἄμφω 
« ς 2 2 . ΠΞ ΣΆ ὩΣ ἐΣ Ν ΄ Ν δ .-- 

αἵματος ὀφϑαλμοί" τὸ δ᾽ ἀνὰ στόμα χαὶ χατὰ ῥῖνας 

πρῆσε χαγών" ϑανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεχάλυννεν. 

οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες “αναῶν ἕλον ἄνδρα ἕχαστος. 
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ς δὲ λύχοι ἄργνεσσιν ἐπέχραον ἢ ἐρίφοισιν 

νται, ὑπὲκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 

οιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν" οἱ δὲ ἰδόντες 

ἄνα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα ϑυμὸν ἐχούσας" 

ς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον. “οἱ δὲ φόβοιο 

υσχελάδου μνήσαντο, λάϑοντο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 

Αἴας δ᾽ ὃ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ “Εχτορι χαλχοχορυστῇ 

τ᾽ ἀχοντίσσαι: ὃ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο, 

πίδι ταυρείῃ. κεκαλυμμένος εὐρέας ὥμους, 

ἔπτετ᾽ ὀιστῶν τὲ ῥοῖζον χαὶ δοῦπον ἀχόντων. 

μὲν δὴ γίγνωσχε μάχης ἑτεραλχέα νίκην" 

λλὰ χαὶ ὡς ἀνέμιμνε, σάω δ᾽ ἐρίηρας ἑταίρους. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπ᾿ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω 

ἐἰϑέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, 

᾿ς τῶν ἐχ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

ὑδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. “Ἔχτορα δ᾽ ἵπποι 

ἐφερον ὠχύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν 

Ὀωικόν, οὃς ἀέκοντας ὀρυχτὴ τάφρος ἔρυχεν. 
Ν ΡΝ] ᾽ ,ὔ ΒΡ] ,ὔ Ρ] ,ὔ [σ 

ολλοὶ δ᾽ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠχέες ἵπποι 

ξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ᾽ ἀνάχτων. 

ἄτροχλος δ᾽ ἕπετο σφεδαγὸν Ζ)αναοῖσι χελεύων, 

᾿Ῥωσὶ χαχὰ φρονέων. οἱ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε 

ἄσας πλῆσαν ὁδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν" ὕψι δ᾽ ἄελλα 
’, .Ν Ἕ ϑ ’ ’ ὶλ ’ [4 

χίδναϑ'᾽ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι 

ψόρρον προτὶ ἄστυ γεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων. 

868 σάω] 110ν1, σάου γμοβέιμδηί Οὐμού οὐ Νάποῖκ, Ππιὰ ἀρίθηαιξ 

ΠπΐπΠ5: 7) 2901 (0 ΟΕ 7 Γαδ. ΠΠ. 9:5; Π|; 4. 815 ὑπὸ] ὑπαὶ 
ΤΙ, σουτοσὶ ΝΥ ο11: οἵ. Ὃ 111. 
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Πάτροκλος δ᾽ ἧ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαόν, 

τῇ δ᾽ ἔχ᾽ ὁμοχλήσας. ὑπὸ δ᾽ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον 

πρηγέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ᾽ ἀνακυμβαλίαζον. 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἄρα τάφρον ὑπέρϑορον ὠκέες ἵπποι 
ΒΥ « 4 »" , 3) Ἀ -“ [ἄμβροτοι, οὺς ΠΠηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα,] 

πρόσσω ἱέμενοι, ἐπὶ δ᾽ “Ἔχτορι χέκλετο ϑυμός" 
[6 Ἀ , } Ὁ» ἢ ) Τὰ [4 ἵετο γὰρ βαλέειν. τὸν δ᾽ ἔχφερον ὠκέες ὕιποι. 

ὡς δ᾽ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα χελαινῇ βέβριϑε χϑὼν 
»ὕ, ᾿] Ὶ -“ [σ, , , [σὲ ἤματ᾽ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ 

Ζεύς, ὅτε δή δ᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήγῃ, 
[4] ,ὔ , 2 “- ἈΝ Ξ ’ οἱ βίῃ εἰν ἀγορῇ σχολιὰς χρίνωσι ϑέμιστας, 

ἐχ δὲ δίχην ἐλάσωσι, ϑεῶν ὄπιν οὐχ ἀλέγοντες" 

τῶν δέ τε πόντες μὲν ποταμοὶ πλήϑουσι ὑέοντες, 

πολλὰς δὲ χλιτῦς τότ᾽ ἀποτμήγουσι χαράδραι “ νήν νν Ὁ “ ἰ ΉΥ Χ' Ν Σ᾿ 

τὶ Ὁ «! : , ᾿ Ἁ εν ἐς δ᾽ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι δέουσαι 
2 2 ,ὔ Ρ) Ν , ἴ ὶ]ὔ 2ὕὔ 2 5] ,) ἐξ ὀρέων ἐπὶ χάρ, μινύϑει δέ τε ἔργ᾽ ἀνϑρώπωγ᾽" 

ὡς ἕτποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο ϑέουσαι. 

ΠΙ|άτροχλος δ᾽ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας, 

ἂψ ἐπὶ νῆας ἕξ παλιμπετές, οὐδὲ πόλ νν ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, ὲ πόληος 
»ἤ « , ΩΣ ,ὔ δ] Ν Ἁ εἴα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ 

γηῶν χαὶ ποταμοῦ χαὶ τείχεος ὑψηλοῖο 
-» .“"» ,ὔ ᾿] 2 7 ΄ χτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ᾽ ἀπετίνυτο ποινήν. 

,, τ 65] ΄ - , . “ 
ἔνϑ'᾽ ἢ τοι Π|ρόγοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ 

στέρνον γυμνγωϑέντα παρ᾽ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα" 
, δούπησεν δὲ πεσών. ὃ δὲ Θέστορα Πνοπος υἱόν, 

981] οι ππί Ρ]ονίαπο; οἵ. 8017. 584 χελαινῇ] χϑλαινὴ ΠΥ, 

σοΥΤοχασπηΐ Βοίμθ, ΘΡΙΐΖη οι, 411; οἵ, 4 141. ΜΙ 818. Υ 01. 

596 μεσηγὺ] 1101], μεσηγὺς ΒΕΚΚΟΙ; ν. “4 ὅ10. 
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[4] δεύτερον ὁρμηϑείς, --- ὃ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ ΧΥῚΙ 

᾿ ἧστο ἀλείς" ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐχ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

᾿ ἡνία ἠίχϑησαν: ὃ δ᾽ ἔγχει νύξε παραστὰς 
Ἷ δ ’, ΟΝ 12 ) ΄ “ ᾿ΑΛΛ ΟΣ γναϑμὸν δεξιτερόν, διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων. 406 

{"- ᾿Ὶ }Ὶ ς Χ ς ᾿ »ὕὔ ς [4 ᾿ 

ἕλχε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς 
, 2, σί βλ - Ξ 4 [ὰ ς κ 2. 9 ᾿ πέτρῃ ἕπι προβλῆτι καϑήμενος ἱερὸν ἰχϑὺν 

ἐχ πόντοιο ϑύραζε λίνω χαὶ ἤγνοπι χαλκῷ" 
9 τἱ ᾿ ω τ χ πε τη; 

ὡς ἕλκ᾽ ἐκ δίφροιο χεχηνότα δουρὶ φαεινῷ, 

χὰδ᾽ δ᾽ ἀρ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ ἔωσε: πέσόντα δέ μιν λίπε ϑυμός. «τὸ 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ᾿Ερύλαον ἐπεσσυμένον βάλε πέτρῳ 

μέσσην χὰκ χεφαλήν᾽ ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα χεάσϑη 
᾿ } ἐς 9 ΕΝ « δ᾽ , - ν ὩΣ ΄, Ι ἐν χόρυϑι βριαρῇ᾽ ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

᾿ χάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. 
' 2 ." »ἢἷὕ 5 ΔΘ ’ὔ Α 2 Ἁ » 2 4 

αὐτὰρ ἕπειτς Βπρύμαντα καὶ ΑΙ μφοτερὸν χαὶ ᾿Βπάλτην 41 

7)}ληπόλεμόν τε ΖΔαμαστορίδην ᾿Εχίον τε Π]ύριν τε 

᾿Ἰφέα τ᾽ Βὔιππόν τε χαὶ ᾿“ργεάδην Πολύμηλον 

πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 
ἜΝ δὰ δ᾽ ς 53: ὍΝ . , ἘΔ ΄, 
Σαρπηδὼν δ᾽ ὡς οὖν [δ᾽ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους 

᾿ χέρσ᾽ ὕπο Πατρόχλοιο Μεγοιτιάδαο δαμέντας, 430 
κέχλετ᾽ ἄρ᾽ ἀντιϑέοισι χαϑαπτόμενος “Τυχίοισιν" 

»αἰδώς, ὦ “ύχιοι. πόσε φεύγετε; νῦν ϑοοὶ ἔστε. 
᾿ - ἃ γ , ὶ , 

ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ᾽ ἀγέρος, ὄφρα δαείω, 
ς τ, δὲ . Ν , ὅς τις ὅδε χρατέει καὶ δὴ χακὰ πολλὰ ἔοργεν 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε χαὶ ἐσϑλῶν γούνατ᾽ ἕλυσεν."" 490 
δ ᾿ς Ὁ 2. Σ ἢ ᾿ , ),)ὴ νρ ς ἢ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε 

409 ξλχ] ΘΟΙΏΡ] 65. ἴῃ οἷβ ἃ οπὰ Αὐβίαρο!ο, εἱλχ(εν) οθίθι. 

411 ἐπεσσυμένον] ἐπεσσύμενον ᾿ἰΠ 0} ἴδ ΟἸΏΠ65 (σ᾽ Βιργὰ » ΒΟ Ρῖο 

ἴπ ΑἹ, ἐπτεσσύμενος Ὁ). 
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ΠΙάτροχλος δ᾽ ἑτέρωϑεν, ἐπεὶ ἴδεν, ἔκχϑορε δίφρου. 

Οἱ Ὁ, δ τ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι 
,ὕ - ς-,γ 

πέτρῃ ἕφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται, 
« [4] ’ Β] 2) 2. ’ 2 

ὡς οἱ χεχλήγοντες ἐπ ἀλλήλοισιν ὀρουσαν. 

τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω, 
« ᾿ ὶχ 7, ες ᾿ 7, 2) ᾿ ’ - 

Πρην δὲ προσέειπε χασιγγήτην ἄλοχόν τὲ 
»7) 2 , « (δ; ,ὔ 57 μὔξγα Μὴν 

»ὦ μοι ἐγών, ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν 

μοῖρ᾽ ὑπὸ Πατρόχλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆγαι. 

διχϑὰ δέ μοι χραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι χ | ἩῪ 1 Μὲ, φᾷ ΝῚ , 
",ὔ .΄ δ ἢ ,ὔ 7 ὶ ,ὔ 

ἤ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δαχρυοέσσης 

ϑείω ἀναρπάξας “υκίης ἐν πίονι δήμῳ, 

ἢ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω.“ 
᾿  ,,...3. ,ὔ Σὲ ὍΣ -" , [σὲ Ξ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “Πρη 
Ψ Ψ ᾽λὶ - κ᾿ -“ 5, 

»αἰνγότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 
»ὔ ΕΥ̓ Ἅ ΟΣ ,ὔ , γ7ὔ 

ἄνδρα ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἂν ἐϑέλεις ϑανάτοιο δυσηχέος ἔξ ἀναλῦσαι; 
,ὕὔ ῬῚ 5) Ν .ὔ ᾽ὔ ν ,ὔ Ν )7ὴ 

ἔρδ᾽" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

αἴ χε ζὼν πέμιψψῃς Σαρπηδόνα ὅνδε δόμονδε, 

φράζεο, μή τις ἔπειτα ϑεῶν ἐϑέλῃσι καὶ ἄλλος 

πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ χρατερῆς ὑσμίνης. 

πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται 
ἘΠ ὉΣ ,ὔ ᾿ -» τ 3) αὐ δ ’ὔ 

υἱέες ἀϑανάτων" τοῖσιν χότον αἰνὸν ἐγήσεις. 

ἀλλ᾽ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ᾽ ὀλοφύ ᾽ . φίλος , τεὸν ὀλοφύρεται ἡτορ. 

ἢ τοι μέν μιν ἕασον ἑνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ 

480 -χεχλήγοντες]ϊ ΑΟἹ) 411 ὁππὶ ΠΟΡΟαΐλμηο, χεχληγότες ἅπο 

Π|0}1; χεχληγῶτες ΑΥὙἸΒίΔ ΡΟ 5. ἴῃ ἁἰΐονα δα! οπθ. ΟΕ, ΠΗ 128. μ 286. 

442 ξξ ἀγαλῦσαι) ἐξαναλῦσαι Ἰἰν]. 
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χέρσ᾽ ὕτιο Π]ατρόχλοιο Μεγοιτιάδαο δαμῆναι" ΧΥΙ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε χαὶ αἰών, 

πέμπειν μιν Θάνατόν τε φέρειν χαὶ ἥδυμον “Ὕπνον, 

εἰς ὅ χε δὴ “Τυχίης εὐρείης δῆμον ἵκωνται" 45 οι 
ἔνϑα ὃ ταρχύσουσι χασίγνητοί τε ἔται τε 

τύμβῳ τε στήλῃ τε τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων.“" 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε" 

αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε 

παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἱ Π|άτροχλος ἔμελλεν 400 

φϑίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόϑι πάτρης. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

ἔνϑ᾽ ἡ τοι Π|άτροχλος ἀγαχλειτὸν Θρασύμηλον, 

ὅς ῥ᾽ ἡὺς ϑεράπων Σαρπηδόνος ἦεν ἄνακτος, 

τὸν βάλε νείαιραν χατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα. 466 
Σαρπηδὼν δ᾽ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ 

δεύτερος ὁρμηϑείς, ὃ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵτιπον 

ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον" ὃ δ᾽ ἔβραχε ϑυμὸν ἀίσϑων, 

κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο ϑυμός. 

τὼ δὲ διαστήτην, κρίχε δὲ ζυγόν, ἡνία δέ σφιν 4τὸ 
σύγχυτ᾽, ἐπεὶ δὴ χεῖτο παρήορος ἐν χογίῃσιν. 

τοῖο μὲν ““ὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέχμωρ᾽" 

σπασσάμεγος ταγύηχες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, 
»ὕ Ἄ 7, Ἅ Ἂν 2 ’ - 

ἀΐξας ἀπέχοψε παρήορον, οὐδ᾽ ἐμάτησεν 

Όι τὼ δ᾽ ἰϑυνϑήτην, ἐν δὲ δυτῆρσι τάνυσϑεν. 41 

τὼ δ᾽ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι ϑυμοβύόροιο. 

408 ἐχτεὶ] ἐπτὴν Ῥαποὶ ἴῃ οἷ5. Ὁ, οἱ δἀβουρίππι πῃ ἃ. 404 ἥ- 

δυμον νήδυμον [101]. 408 Θρασύμηλον] ΑΟ᾽ αΠΠ|, Θρασυμήδην 

ἄπο ΠΡ, Θρασύδημιον το] αὶ ἴῃς οἷ 1), οἱ ἀἀβουρίθπι ἴῃ Δ. 
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2 2 Ὁ Ὑςν Ν » γ , δ Χ ἘΕΟΣΝ ἔνϑ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ 

ΠῸατρόχλου δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυϑ'᾽ ἀχωχὴ 
,ὕ ) ΒῚ 2 2 2 ᾿κ [6] Ὶ [σὲ »ὕ -“ ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ᾽ αὐτόν. ὃ δ᾽ ὕστερος ὥρνυτο χαλχῷ 

, Ξ “ Ὶ ὩΣ {ς)ὴ , ΣΑ͂ τ . 

ΠΙ|άἀτροχλος" τοῦ ὁ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 

ἀλλ᾽ ἔβαλ᾽, ἔνϑ᾽ ἄρα τε φρένες ἔρχαται ἀμφ᾽ ἁδινὸν χῆρ τὸ ὥ ρὼ Ος οι θ το χ “γε Ἴ0 
ΟΉΆΣ 12 ς [7 ὑπ τς », »ι βὰν ᾿ Ι 
ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωὶς 

ἠὲ πίτυς βλωϑρή, τήν τ᾽ οὔρεσι τέχτονες ἄνδρες 

ἐξέτα μον πελέχεσσι γεήχεσι γνήιον εἰναι" 

ὡς ὃ πρόσϑ᾽ ἵππων χαὶ δίφρου χεῖτο τανυσϑι είς, 

βεβουχώς, κόνιος δεδραγ μένος αἱματοέσσης. 
ΠΤ, ΄“ "»ἷ] ΟὟ. ἌΣ , ᾿ 

ἠύτε ταῦρον ἕπεφνξε λέων ἀγέληφι μετελϑὼν 

αἴϑωνα μεγάϑυμον, ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσιν, 

(λετό τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῇσι λέοντος ᾿ Υ ποῦ σε 5) 
ὡς ὑπὸ ΠῚ.ατρόχλῳ “υχίων ἀγὸς ἀσπιστάων 

χτεινόμεγος μεγνέαιγνε, φίλον Ἢ) ὀνόμηγεν ἑταῖρον" 

»]λαῦχε πέπον, πολεμιστὰ μετ᾽ ἀνδράσι, νῦν σὲ μάλα χρὴ 

αἰχμητήν τ᾿ ἕμεναι χαὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν" 

γῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος χκαχός, εἰ ϑοός ἐσσι. 
-" ᾿Ὶ » , ς , "ὕὔ Ὶ 

πρῶτα μὲν ὄτρυνον “υχίων ἡγήτορας ἄνδρας 
πόγ 7 2 ’ὔ -- - δό υ . “5 σϑ- ι" 
πάντῃ ξποιχόμενος Σ αρπηθόγος ἀμφὶ μᾶάχεσϑα 

αὐτὰρ ἕτειτα χαὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλχῷ. 
ν . νον 5} , δ εὐ.97 δες , 

σοὶ γὰρ ἐγώ χαὶ ἕπειτα κχατηφείη ζχαὶ ὄνειδος 
,ὕ 27 ͵ὔ ὶ ,ὔ ΟΥ̓, , Όλ Ν 

ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ χέ μ᾽ ᾿ΑΙχαιοὶ 

τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 

490 ἀμφὶ μάχεσϑαι] Δ, ἀμφιμάχεσϑαι οοίθυ!. 491 πέρι" 

μάρναο] Ῥ]ουίαπιο, στεριμάρναο ῬᾶιοΙ ἴῃ οἷβ (; πέρι μάρναο ἴθι 

Ρόββο 41εἰ ΠΡΟ ἴδητ5, στεριμάργναο ΡΥ ΔΘ ρθη ΑὙἸΒ ΔΤ ΟΠτ5. (56Π0]. Υ) 

οἱ Ῥίο]θιηδθιιβ ΑϑΟΔ]οηΪϊα. Εχ τϑοθη ΟΡ Π5. ΠΟΠΠ111 ΒΘ ΚΙΚουτηῖ ΘΟ 

ΘΟΠΙ ΧΟ Πΐ. 



Πατρόχλεια: Π 1090 

ἀλλ ἔχεο χρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα." ΧΥΙ 

ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο χάλυινεν 

ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς 9'᾽. ὃ δὲ λὰξ ἐν στήϑεσι βαίνων 

ἐχ χροὸς ξλχε ὁόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο" 
» σι τ , Ψ καθαρ ι ὌΝ ΕΊΣ, 2 τ , Ν 

τοῖο δ᾽ ἅμα ψυχήν τὲ χαὶ ἔγχεος ἐξέρυσ᾽ αἰχμήν. δ0ῦ 

Μυρμιδόνες δ᾽ αὐτοῦ σχέϑον ἵππους φυσιάοντας, 

ἱεμένους φοβέεσθϑαι, ἐπεὶ λίπεν ἅρματ᾽ ἀνάχτων. 

Τλαύχῳ δ᾽ αἰνὸν ἄχος γένετο φϑογγῆς ἀἰίοντι" 
5 ΜΕ ἢ δέ « Ὕ ὌΠ ΞΩΣ 3. δε, -» 

ὠρίνϑη δέ οἱ ἥτορ, ὅτ᾽ οὐ δύνατο τιροσαμῦγαι. 

εἰοὶ δ᾽ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα" τεῖρε γὰρ αὐτὸν δ χειρ , πίεζε βραχίονα" τεῖρε γὰρ αὐτὸν δ10 

ἕλχος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσυμένον βάλεν ἰῷ 
, ς Ὶ -" ΕΝ Ἁ ς , 5 ᾽ὔ τείχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. 

εὐχόμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἑχηβόλῳ ᾿απόλλωγνι" 

χλῦϑι, ἄναξ, ὅς που “ὨἝυκίης ἐν πίονι δήμῳ 
2 » 2 νὴ ,ὔ Ξ δε Ψ Ἁ , 2 Ψ ΄΄ εἰς ἢ ἐνὶ Τροίῃ δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀχούειν δι 
" , ὶ ’ὔ « - δ] δ - Ἀι «ς ͵ ἀνέρι χηδομένῳ, ὡς γῦν ἐμὲ χῆδος ἱχάγει. 

«, » Ν »ὔ γ δ ΄ . ᾿ κ΄ λὲς ἕλχος μὲν γὰρ ἔχω τόδε χαρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ 

ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα 

τερσῆναι δύναται, βαρύϑει δέ μοι ὦμος ὑπ᾽ αὐτοῦ" 
" [Ὁ . ν. Ξ » ΠΥ ) ἂν , ἢ ἔγχος δ᾽ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔιμσιεδον, οὐδὲ μάχεσϑαι δ30 

ἐλϑὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ᾽ ὥριστος ὄλωλεν 
Σαρπηδών, Διὸς υἱός: ὃ δ᾽ οὐδ᾽ οὗ παιδὸς ἀμύνει. 

ὅ04 ἕλχεῖ τππτι8 οοάοχ οππὶ Αὐβίαυομο, εἶλχε οοίου. δ0ὺ φυ- 

σιάοντας] φυσιόωντας 1101]. 01 λίπεν] ΑὉὸ ἃ11Π}ὀ οππλ ΑὙἸβίαγομο, 

λίπον εοίθυϊ οὶ Ζοποάοίο. ἀνάχτων] (λίπον) ἄναχτες οουϊοθεϊί 
Φονῆη (ΤΥ οῖβ. ῬΠ]]ΟΙΟΘΊΟΑ] ΟΥ̓] ἀμ τ ]Β 6 ΠΔηθοιβ, Πμοπᾶοῃ 1190. 

ΠῚ μ. 69) οἱ ἄθῃηπο ΕὙΘαἸαθηᾶθι πὰ]. Ποῖ. Ρ. 484. δΙῚ1 ἐπεσσυ- 

μένον) ἐπεσσύμενον (ἐτιεσσύμενος ττι5) 100]. 515 εἰς] Α), εἰ 

ΟΒΙΘΙΪ 1101]: ν. ργδοῖ. Οἅ. 8 8. ῦὉ29 οὗ παιδὸς] ΑΥΙΒίαΤΟμτΙβ, ἐς σὲ σ΄; ) 
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ἀλλὰ σύ πέρ μοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν ἕλχος ἄχεσσαι, 
ς χοίμησον δ᾽ ὀδύνας, δὸς δὲ χράτος, ὄφρ᾽ ἑτάροισιν 

χεχλόμενος “Τυχίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν 

αὐτός τ᾽ ἀμφὶ νέχυι χατατεϑνηῶτι μάχωμαι." 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔχλυε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων. 
Ψ ΄, “ν; ΠᾺ ΒΡ] ’ὔ 7 δὴ ὶ. εὖ } ,ὔ 

αὐτίχα παῦσ᾽ ὀδύνας, ἀπὸ δ᾽ ἕλχεος ἀργαλέοιο 

αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε ϑυμῷ. 
- 2) »» τε 5: ᾿ ΄ ΞΡ 

Τλαῦχος δ᾽ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ γήϑησέν τε, 
[9] ς 3... Ὁ ΣᾺ ΄ὔ ΑΕ Ξὴ ΄ 

ὅττι οἱ ὠχ᾽ ἤχουσε μέγας ϑεὸς εὐξαμένοιο. 

πρῶτα μὲν ὥτρυνεν “υχίων ἡγήτορας ἄνδρας 

πάντῃ ἐποιχόμενος Σαρπηδόνος ἀμφὶ μάχεσϑαι. 

αὐτὰρ ἕπειτα μετὰ Τρῶας χίε μαχρὰ βιβάσϑων, 

Πουλυδάμαντ᾽ ἔπι Π|ανϑοΐδην χαὶ ᾿Αγήγορα δῖον, 

βῆ δὲ μετ᾽ Αἰνείαν τε καὶ “ἔχτορα χαλχοχορυστήν. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ἽὝἜχτορ, νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπιχούρων » Βατοῦ, ἡ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπιχούρων, 
« ῃ « τ᾿ ᾿ κ , . οἱ σέϑεν εἵνεκα τῆλε φίλων χαὶ πατρίδος αἴης 

ϑυμὸν ἀποφϑινύϑουσι: σὺ δ᾽ οὐχ ἐϑέλεις ἐπαμύνειν. 

χεῖται Σαρπηδὼν “1υχκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 

ὃς “υχίην εἴρυτο δίχῃσί τε χαὶ σϑένει ᾧ" 

τὸν δ᾽ ὑπὸ Π|ατρόχλου δάμασ'᾽ ἔγχεϊ χάλκεος Ἵρης. 
ΡῚ , , , , ἿΝ - 
ἀλλά, φίλοι, πάρστητε, νεμεσσήϑητε δὲ ϑυμῷ, 

Ἁ 5] Ἁ ’ὔ τῇ 3. , ᾿Ὶ ᾿Ὶ 

μὴ ἀπὸ τεύχε᾽ ἕλωνται ἀεικίσσωσι δὲ νεχρὸν ᾿ 

παιδὲ Ἰἰοτῖ: οἵ, 561. Σ 1ΤΙ; Ζ 8602. Ρὕ64, οοε.,. 96 χατατ 
ϑνηῶτι] Ῥδιοὶ (δι βιργα Βουρίο ἴῃ ΑἹ οππὶ ΑὐἹβίαιοιο, χατατεϑγειῶτ 

οοίθυ ἴῃ οἷβ 60. 92. ὥτρυνεν] ἴΐὰ γε] ὥτρυνε Ῥ]ουαπιθ, ὄτρυγνε(ν 

ΑΠΌ); εἴ Ὁ 0061. 5838 ἀμφὶ μάχεσϑαι] τπτιθ ὁχ ἀθίθυ οὐ 15, ἀμφι, 

μάχεσϑαι οοἴον!. δὅ45 Πατρόχλου] ΠΙατρόχλῳ ΠΥ], οο]Παἴο Ρ 950: 

οοΥΙσαθαύ ΠοΘα θυ Ἴθη (1864); ε΄. 1 490. Ζ' 419. 



Πατρόχλεια: Π 

Μυρμιδόνες, 4αναῶν χεχολω μένοι ὅσσοι ὄλοντο, 

τοὺς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν.“" 

ὡς ἔφατο: Τρῶας δὲ χατὰ χρῆϑεν λάβε πένϑος 

ἄσχετον, οὐκ ἐπιειχτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος 
,ὕ, ν 2 δὶ , ἌΠ Ὰ , Ν Ὁ. .2 2 - 

ἔσχε χαὶ ἀλλοδαπός περ ἐών" πολέες γὰρ ἀμ αὐτῷ 

λαοὶ ἕποντ᾽, ἔν δ᾽ αὐτὸς ἀριστεύεσχε μάχεσϑαι. 

βὰν δ᾽ ἰϑὺς Δαναῶν λελιημένοι: ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 

“Ἔχτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὐτὰρ ᾿ἠχαιοὺ 9 χὠόμίξνος «αρπῆ 5. 9 ἄχαιους 
ὦρσε Μενοιτιάδεω Π]ατροχλῆος λάσιον χῆρ. 

Αἴαντε πρώτω προσέφη μεμαῶτε καὶ αὐτώ" 

»ἴαντε, νῦν σφῶιν ἀμύνεσθαι φίλον ἕστω, 

οἷοί περ πάρος τε μιξτ᾽ ἀνδρόσιν ἢ χαὶ ἀρείους. 

κεῖται ἀνήρ, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿“ἰχαιῶν, 

Σαρπηδών. ἀλλ᾽ εἴ μιν ἀεικισσαίμεϑ᾽ ἑλόντες 

τεύχεά τ᾽ ὥμοιιν ἀφελοίμεϑα καί τιν᾽ ἑταίρων 

αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεϑα νηλέι χαλκῷ." 

ὡς ἔφραϑ'᾽" οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασϑαι μενέαινον. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωϑεν ἐχαρτύναντο φόλαγγας μῳ ᾿ς ἘΝ φαλαγγας 

Τρῶες χαὶ “Ἔύκιοι καὶ Μυρμιδόνες χαὶ ᾿χαιοί, 

σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι χατατεϑνηῶτι μάχεσϑαι 

δεινὸν ἀύσαντες" μέγα δ᾽ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν ὅν βλ; ἑβρᾶχε τεύχεα φιί - 
Ζεὺς δ᾽ ἔπι νύκτ᾽ ὀλοὴν τάνυσε χρατερῇ ὑσμίνῃ, 
» ὶ ,ὔ Ὶ ’ὔ ΡΥ 

ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴη. 

ὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίχωπας ᾿“Ιχαιούς" 

βλῆτο γὰρ οὔ τι χάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσι», 

ἹΠΕῚ 

ὅ48 χατὰ χρῆϑεν] ΑΙ) 4111} οἴπὰ Αὐβίαμοο, χατ᾿ ἄχρηϑεν ( 

δὺ ΤΟ]: οἵ 1, 588. 00 χατατεϑνηῶτι) Ραποὶ, χατατεϑνειῶτι 

ΟΟἰθυῚ ἴῃ οἷ ΟΠ. 

οι οι ς 

φι οι οι 

οι συ φ 

Θι «“.] ς 
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υἱὸς “4γακλῆος μεγαϑύμου δῖος ᾿Ετειγεύς, 

ὅς ῥ᾽ ἐν Βουδείῳ εὖ γναιομένῳ ἐάνασσεν 
᾿Ὶ "ἡ ’ὔ 

τὸ πρίν" ἀτὰρ τότε γ᾽ ἐσϑλὸν ἀνεψιὸν ἐξεγαρίξας 

ἐς Π1{ηλῆ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν᾽" 

οἵ δ᾽ ἅμ᾽ ᾿χιλλῆι ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσϑαι 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο. 

τόν ῥὰ τόϑ᾽ ἁπτόμενον νέχυος βάλε φαίδιμος “Εχτωρ 

χερμαδίῳ χεφαλήν" ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα χεάσϑη 

ἐν χόρυϑι βριαρῇ: ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ 

χάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν ϑάνατος χύτο ϑυμοραϊστής. 

ἐατρόχλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο φϑιμένου ἑτάροιο" 

ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηχι ἐοιχὼς 

ὠκέι, ὅς τ᾽ ἐφόβησε χολοιούς τὲ ψῆράς τε. 

ὡς ἰϑὺς “υκίων, Π͵|ατρόκλεες ἱπποκχέλευϑε, 

ἔσσυο χαὶ Τρώων, χεχόλωσο δὲ χῆρ ἑτάροιο. 

χαί δ᾽ ἔβαλε Σ,ϑεγέλαον ᾿Ιϑαιμένεος φίλον υἱὸν 

αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ᾽ ἄπο τοῖο τένοντας. 

χώρησαν δ᾽ ὕπο τε πρόμαχοι χαὶ φαίδιμος “Ἐχτωρ. 

ὕσση δ᾽ αἰγανέης ῥδιστὴ ταναοῖο τέτυζται, 

ἣν ῥά τ᾽ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέϑλῳ 

ἠὲ χαὶ ἐν πολέμῳ δηίων ὕπο ϑυμοραϊστέων, 

τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὥσαντο δ᾽ ᾿Αχαιοί. 

ΤΠ λαῦχος δὲ πρῶτος “υχίων ἀγὸς ἀσπιστάων 

ἐτράπετ᾽, ἔχτεινεν δὲ Βαϑυχλῆα μεγάϑυμον 

Χάλχωνος φίλον υἱόν, ὃς ᾿ Ελλάδι οἰχία ναίων 

ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μιυρμιδόνεσσιν. 

ὅ12 ἐάνασσεν] ἤγασσε(ν) 1101]. 84 Πατρόχλεες)] ΠῈατρό- 

χλεις 1100]. 
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τὸν μὲν ἄρα 1 λαῦχος στῆϑος μέσον οὔτασε δουρὶ ΧΥΙ 

στρεφϑεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν χατέμαρτιτε διώκων" 

δούπησεν δὲ πεσών. πυχιγὸν δ᾽ ἄχος ἔλλαβ᾽ ᾿Αχαιούς, 
ὡς ἔτεσ᾽ ἐσθλὸς ἀνήρ' μέγα δὲ Τρῶες χεχάροντο. 600 
στὰν δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες: οὐ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿ἀχαιοὶ 

ἀλκῆς ἐξελάϑοντο, μένος δ᾽ ἰϑὺς φέρον αὐτῶν. 

ἔνϑ᾽' αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα χορυστήν, 

“αόγονον ϑρασὺν υἱὸν ᾿Ονήτορος, ὃς 4ιὸς ἱρεὺς 

᾿Ιδαίου ἐτέτυχτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 606 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναϑμοῖο χαὶ οὔατος" ὠὦχα δὲ ϑυμὸς 

ᾧχετ᾽ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλεν. 

Αἰνείας δ᾽ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλχεον ἧχεν" 

ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβάντος. 

ἀλλ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος" ἊΝ Ι 7. χαλκ γχος 610 

πρόσσω γὰρ χατέχυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιϑεν δόρυ μαχρὸν 

οὔδει ἐνισχίμῳφϑη, ἔτι δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχϑη 
)» ὕ .) »», 2 ΒῚ ,ὔ ᾿ »ἷὕ 2ὔ ἔγχεος" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἄρης. 

[αἰχμὴ δ᾽ Αἰνείαο χραδαινομένη χατὰ γαίης 

ᾧχετ᾽, ἐπεί ῥ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν.) - 
Χχ ἜΤ τ Ν ᾿ Ν 15 τ χ Ν 5 δ ἢ 618 

ο , 12 "ἷ]͵ Ν 2 , , , - 

Αἰνείας δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε 

ἑόντα 
΄ , ᾽ αν 5 , 

»» Μηριόνη, τάχα κέν σὲ χαὶ ὀρχηστήν περ 

λόν ἔγχος ἐμὸν χατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ." 

τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης δουριχλυτὸς ἀντίον ηὔδα" 

»»κἱνεία, χαλεπόν σὲ χαὶ ἴφϑιμόν περ ἐόντα 630 

πάντων ἀνϑρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα 

ἔλϑῃ ἀμυνόμενος" ϑνητὸς δέ νυ χαὶ σὺ τέτυξαι. 

001 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ Π|ν. 609 προβιβάντος] προβϑιβῶντος Ιἰ0υ]. 

014. 6015] οταϊζ{πηΐ Ρ]θυαπιθ: εἴ, Ν᾽ 04 5α. 
Ἠοτμουὶ Π|ἰὰ5. 0]. 11. 8 
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εἰ χαὶ ἐγώ σὲ βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξέι χαλκῷ, 

αἶψά χε καὶ χρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιϑὼς 

εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ᾽ ᾿Αιδι κλυτοπώλῳ.“ 
ει ὔ . ᾿Ὶ ἊΣ ΞᾺ ,ὔ " , "ἷΪ|ὔ τ, Ξ 

ὡς φάτο τὸν δ᾽ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός 

»"Μηριόνη, τί σὺ ταῦτα χαὶ ἐσϑλὸς ἐὼν ἀγορεύεις; 

ὦ πέπον, οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσιν 
- , ὃ , αὐ - " , 

γεχροῦ χωρήσουσι᾽ πάρος τινὰ γαῖα χαϑέξει. 

ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ᾽ ἐνὲ βουλῇ" 
΄: Ν χ Ἂν ν05...7 ᾿τΐ 2 τι ν) 

-» 27 Ν “Ὁ 2 ,ὔ ΒῚ Ν ᾿Ξ ξὰ 

τῷ οὔ τι χρὴ μῦϑον ὀφελλέμεν, ἀλλὰ μάχεσϑαι. 
κι . ᾿Ν «! ᾿ 3; 2 «! Ὁ. ἀν 5 γΡΕ.). Φ, 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ᾽, ὃ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόϑεος φώς. 
-“ 19 εκ! ὶ Ζ, Β] ὶ ω :Σ ὶκ ΡΒ τῶν δ᾽, ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὄρωρεν 
"ὕὔ 2 Ἶ , [4 ὶ 7 Ψψ' 2 Β. ΑΞ 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕχαϑεν δέ τε γίγνετ᾽ ἀχκουή 

ὡς τῶν ὥρνυτο δοῦπος ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 

χαλχοῦ τε ῥινοῦ τὲ βοῶν τ᾽ εὐποιητάων, 

γυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 

): ἂν ἔ ἰδίων 1 ἐνὴρ Σαρπηδόνα δῖον οὐδ᾽ ἂν ἕτι φράδμων πὲρ ἀνὴρ Σαρπηθό 

ἔγνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν 
Β) -“ 2, ὶ δ Β] ’ὔ »ὕ 

ἐκ χεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄχρους. 
ει 1} ΠῚ Ν εἶ Ἁ Ξε ,ὔ ς [σ᾿ -“ 

οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεχρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι 

σταϑμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας χατὰ πέλλας 
«! 2 - « ’ »ἷὔ ,, 

ὥρῃ εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει. 
«ει »ἷ Ἁ Α δ ς ὔ ἡ 2 , Ν 

ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμιίλεον: οὐδέ ποτε Ζεὺς 
, ἌΡΙΣΤΑ ΤῊΝ ἃ Ἶ Σ -- , », , 

τρέψεν ἀπὸ χρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαειγώ, 

ἀλλὰ χατ᾽ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο ϑυμῷ τα 5 τὸ τ τ φος γλὸ 
πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνῳ Π]|ατρόκλου, μερμηρίζων “μα μαλ ἀμ φογᾷ φοχλοῦ, μξομηρίξῶν, 

᾿ τ 

Ρ 204. 048 ὥρῃ εἰαρινῇ) ὥρῃ ὃν εἰαρινῇ |ἰρν]: ν. Β. 411. Ν εἰ 

091 ὀφελλέμεν] ὀφέλλειν 1017. 6898. ὄρωρεν). ποππι}}}, ὀρώ- 

οδι ἈΠῚ ὁππὶ ΑΥβίδσομο; ὀρώρῃ 6Χ οποία βου ρ51} ΒΕΚΚοΡ"; οἵ. 



Πατρόχλεια: Π ΠΣ “"- 

ἢ ἤδη καὶ χεῖνον ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ ΧΥΙ 

αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀντιϑέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος “Εχτωρ 
Ἐπ δέν Ὁ. ᾿ ᾿ τ , ᾿ ὩΠ 

χαλκῷ δηῃηώσαι ἀπό τ᾿ ὥμων τεύχε ἕλοιτο, 680 

ἢ ἕτι χαὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. 

ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο χέρδιον εἰναι" 
»ἷἤ ΕἾ ΣΝ Ἁ)ὦ τ » λ 2 ΓΑ ΞΦ ᾿᾿ ὄφρ᾽ ἠἡὺς ϑεράπων 1Π]ηληιάδεω ᾿“χιλῆος 

ἐξαῦτις Ἰρῶάς τε χαὶ “Εχτορα χαλχοχορυστὴν 

ὥσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 6 σι σι 

ἽἝχτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνόάλχιδα ϑυμὸν ἐνῆχεν" 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε, χέκλετο δ᾽ ἄλλους 

Τρῶας φευγέμεναι" γνῶ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα. 

ἔνϑ᾽ οὐδ᾽ ἴφϑιμοι “Ζύχκιοι μένον, ἀλλ᾽ ἐφόβηϑεν 

πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ 600 

κείμενον ἐν νεχύων ἀγύρει" πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

χάππεσον, εὐτ᾽ ἔριδα χρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων. 

οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ὥμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε᾽ ἕλοντο 

χάλκεα μαρμαίροντα" τὰ μὲν χοίλας ἐπὶ νῆας 
-" μ΄ ΑΨ, , », Ω 

δῶχε φέρειν ἑτάροισι Δεγοιτίου ἄλκιμος υἱός. 0θὅ 

χαὶ τότ᾽ ᾿Ἱπόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

»ο»δὲ δ᾽ ἄγε νῦν, φίλε «Ῥοῖβε, χελαινεφὲς αἷμα χάϑηρον 

ἐλϑὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, χαί μιν ἔπειτα 
Ἁ 7 ᾿Ὶ , “" -" [οἱ - 

πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ὁοῇσιν 

χρῖσόν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμιβροτα εἵματα ἕσσον. δ᾽ 
, , »" «! ν Ἢ “ἘΞ ἢ πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα χραιπνοῖσι φέρεσϑαι 

ἽὝπνῳ χαὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἱ δά μιν χα 

000 δηώσαι] δηιώση, δηιώσει 5᾽Π6 1 1100], δηώσῃ δοίον. 

ἕλοιτο] ἕληται Ἰἰθνῖ. Ορίαϊνοβ. ροβέμ!αν!! ΝΆΡο ΟΠ. 90. 5Ξ4.: οἵ 

οοηΐροῖς Βοηΐίον, ὥρας (516) ΒάνπΘΆ. 



080 

090 

09 

110 1: Πατρόχλεια 

, Ξ) Ἃ ,ὔ Ὁ ,ὔ ’,ὔ , 

ϑήσουσ᾽ ἐν “υκίης εὐρείης πίονι δήμῳ, 

ἔνγϑα ὃ ταρχύσουσι χασίγνητοί τὲ ἕται τε 
’ , Ε ν ν ͵ ὙΠ , { τύμβῳ τε στήλῃ τε τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. 

ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾿“πόλλων. 
-" ΜΝ ). 2) ὶ 7, 3 )ὔ 2 ’ 2 , 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰγήν, 

αὐτίχα δ᾽ ἐχ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας, 

πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο δοῇσιν 

χροῖσέν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν. 
ὶ 7 »" [σὲ - ,ὔ 

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα χραιπνοῖσι φέρεσϑαι 
σα πσ ᾿ , ΕΑΥ , πὴ εἰ ἢ ὌΥ̓ γπνῷ χαὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ δά μιν ὦκα 

χάτϑεσαν ἐν “υχίης εὐρείης πίονι δήμῳ. 

Π|άτροχλος δ᾽ ὕἵιποισι χαὶ Αὐτομέδοντι χελεύσας 

Τρῶας χαὶ “υκίους μετεχίαϑε, καὶ μέγ᾽ ἀάσϑη 

γήπιος" εἰ δὲ ἔπος Π]ηληιάδαο φύλαξεν, 

ἢ τ᾿ ἂν ὑπέχφυγε χῆρα χαχὴν μέλανος ϑαγάτοιο. 

ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς χρείσσων γόος ἢξ περ ἀνδρῶν" 

[ὅς τε χαὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 

ῥηιδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι"] 

ὃς οἱ χαὶ τότε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνῆκεν. 
2 , π᾿ , 3 Ἐἢ γ - , : ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξας, 

ΠΙ|ατρόχλεις, ὅτε δή σὲ ϑεοὶ ϑάνατόνδε χάλεσσαν; 
δρηστον μὲν πρῶτα χαὶ “ὐτόγοον καὶ "Εχεκλον 

χαὶ ΠΙέριμον Διεγάδην καὶ ᾿Επίστορα καὶ Μελάνιππον, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ "Ελασον χαὶ Δίούλιον ἠδὲ “]υλάρτην. 

089. 090] ομμίίπηξ ΑἸῈῸὸ ὥνυι; ἴῃ ΠΟΙ] ΘΟ ΠΟΠΙ 118. ΠῸΝ 

ΒΟΙΊΡΙΟΒ {π|556 ἰοδίαϊιπ᾽ Ἰυιδία!πι5 1081, 86. Οὗ, Ρ΄.1τ 1. 0690 ὁτὲ 

δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι] ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι (ὄπο- 

τρύνξι, ξδτοτρύνησε ϑ51π51}1} μάχεσϑαι ἸἰὈγ]; οΟΠ]]αΐο 118 σονΓοχι 

ΠΘγη6. 

ὙΑΣΑΡΥ ΘΗΝ 



Πατρόχλεια: 11 ἢ} 

τοὺς ἕλεν οἱ δ᾽ ἄλλοι φύγαδε μνάοντο ἕχαστος. 

ἔνϑα χὲεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿“χαιῶν 
’ ς Ἂ' ,ὔ, ,ὔ Ὶ ε ἢ ,ὕ "“. - 

ΤΠΙ2ᾳατρόκλου ὑπὸ χερσί --- πέρι πρὸ γὰρ ἔγχεϊ ϑῦεν ---, 
2 Ἁ 2 ’ὔ » ΒῚ ’ ΕΣ Α “ἢ 

εἰ μὴ ᾿Ἵπόλλων «Ῥοῖβος ἐυδιιήτου ἐπὶ πύργου 
"ὔ - δ] μ , , 1. 5) ’ὔ 

ἔστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων Τρώεσσι δ᾽ ἀρήγων. 
᾿" Ἁ 7 5. 2} ΠΝ βῆ ΓΝ “ ,) - τρὶς μὲν ἐπ᾿ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο 

Π]ᾳάτροκλος, τρὶς δ᾽ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν ᾿“πόλλων 

χείρεσσ᾽ ἀϑανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων. 
2 Σ᾽ 1Ο Χ ᾿ , δὴν Ὁ στ ΕῚ ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοχλήσας προσέφη ἑχάεργος ᾿Ἵπόλλων᾽ 

»χάζεο, διογενὲς Πᾳατρόχλεες" οὔ νύΐ τοι αἶσα 
-» «ς ᾿ Ν ,, , , Ύ Ἔ , 

σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρϑαι Τρώων ἀγερώχων, 

οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων." 

᾿ὡῶς φάτο; ΠΠῺᾺάτροχλος δ᾽ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω, 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑχατηβόλου ᾿Ἵπόλλωνος. 

ἍἝχτωρ δ᾽ ἐν Σχαιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵιπους" 

δίζε γάρ, ἠὲ μάχοιτο κατὰ χλόνον αὖτις ἐλάσσας 
ΒΡ} ᾿ . - «ς , υ - 

ἢ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοχλήσειεν ἀλῆγαι. 

ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο «Ῥοῖβος ᾿πόλλων 
3) ,ὔ Ξ' ’ ΒῚ “" -» ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε χρατερῷ τε 

᾿σίῳ, ὃς μήτρως ἣν “Εχτορος ἱπποδάμοιο, 

αὐτοκασίγνητος ᾿Εχάβης υἱὸς δὲ Ζύμαντος, 

ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε δοῆς ἔπι Σαγγαρίοιο: 
9 ἡ({ κ᾿ 9 5 τ γε 7) ὡ 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Ἅ]ὸς υἱὸς ᾿“πόλλωγ" 

᾿ ᾿ ᾿] ᾿ ΕΙΣ ᾿ πον Ἂ δ γᾶς: ἈΝ ᾿ 

091 μνάοντο] (ξ) μνώοντο [ἰὈν]. 099 πέρι πρὸ] περὶ πρὸ 

ῬᾶΠΟΙ ἴῃ οἷ. ἀ, 7στδξρισύρο ἅτ, στεριτιρὸ ΛΘ] π; ν.. 2 180. τοῦ προσ- 

ἔφη ἑχάεργος ““1πόλλων] ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 11; οἵ, Υ 448. 

τοῖ Πατρόκλεες] Πατρόχλεις 1101]. γύ τοι] Ιἰδυ] (νύ τί πω 

ἘΠῚ15), νύ πὼ ΑΥΙΒίδΡΟἾ 5. 

ΧΥΙ 

τὸ0 

-- Φ σι 

τι0 

κι μὰ Όι 
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ΧΥΙ ,,Ἕκχτορ, τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σὲ χρή. 
ΡΥ ἊΨ [εἰ [σὲ 2} ,ὔ “4 , ,ὔ » τ 

αἴϑ', ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην 

τῷ χὲ τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. 
οἿ 2 » ͵7ὔ »ἷ ,ὔ : « 

ἀλλ᾽ ἄγε ΠΠ|ατρόχλῳ ἕφεπε χρατερώγυχας ἵππους, 

-1 τῷ σι 

ς Υ ὌῪ 

α΄ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος ᾿“πόλλων."" 
[4 3. Α « ᾿ Ύ ΡῚ κ ᾽ν , 2 Ἀν εὐανς 
ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὐτις ἔβη ϑεὸς ἂμ. πόνον ἀνδρῶν 

ἊΣ ΄ὔ ΕΡῚ πῆγα ὕ δ ..  κὶ Ξι «“ Κεβριόνῃ δ᾽ ἐχέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος “Εχτωρ 
ὌΝ 2 ,ὔ ’ὔ ΟἹ Υ ΒῚ ᾽ὔ 

ἐσιποὺς ὃς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ “πόλλων 

δύσεϑ᾽ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ χλόνον ᾿“ργεΐοισιν 
Τε » -᾿ .« 

180 ἧἦχε χαχόν, Τρωσὶν δὲ καὶ “Εχτορι χῦδος ὄπαζενγ." 

“χτωρ δ᾽ ἄλλους μὲν “αναοὺς ἔα οὐδ᾽ ἐνάριζεν, 
35. Ν « ΄ ,ὕὔ ’ ς 

αὐτὰρ ὃ Π]ατρόχκλῳ ἕρπε χρατερώνυχας ἵππους. 

ΠΙ|Ὸ6άτροχλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀφ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε 
- 2, ἈΚ ΑΝ, Ά ἜΞΕ τ ΔΑ γε ,ὔ 

σχαιῇ ἔγχος ἔχων" ἑτέρηφι δὲ λάζετο σπιέτρον 

185 μάρμαρον ὀχριόεντα, τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐχάλυψεν. 

ἧχε δ᾽ ἐρεισάμενος --- οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός --, 

οὐδ᾽ ἁλίωσε βέλος: βάλε δ᾽ “Ἕχτορος ἡγιοχῆα 
ψπ ὑς ᾿ ὯΝ ὍΝ Ξ} - -" - Ἷ 

Κεβριόνην, νόϑον υἱὸν ἀγαχλῆος Πριάμοιο, 
«} ᾿- 7» 2) Ἂ ρα είς - 

ἱσιπῶν ἡγί᾽ ἔχοντα μετώπιον ὀξέι λᾶι. 
Ξ 2 , Ξ ΟΡ] ὌΡΕ ,ὔ ΤΩ ᾿ 5». ὦ Ὀχοϑ 

τ40 ἀμφοτέρας ὁ ὀφρῦς σύνελεν λίϑος, οὐδέ οἱ ἔσχεν 

ὀστέον, ὀφϑαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν χογνίῃσιν 

αὐτοῦ πρόσϑε ποδῶν: ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοιχὼς 

χάππεσ᾽ ἀπ᾽ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμιός. 
᾿ 5 5 , , ΄ ς “Ὁ 

τὸν ὁ ἐπιχερτομξων προσέφης, Π]ατρόχλξες ἱπσεῦ 
5} ,ὔ Ὕ. δ Ά 5. 3 κ υ Ω ς ΟΞ ὦ - 

148 »ὦ πόποι, ἢ μαλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνὴρ ὡς ῥεῖα χυβιστᾷ. 
γ δή τ ΄ γ δ ὁ ἤ ,ὔ Ἂ , 

εἰ θή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχϑυόεντι γένοιτο, 

πολλοὺς ἂν χορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήϑεα διφῶν, 

144 Πατρόχλεες) Πατρόχλεις (Πατροχλῆς ἱππεύς τλι8) 1101]. 
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γηὸς ἀποϑρῴσχων, εἰ χαὶ δυσπέμφελος εἴη" Ἡ ΑΙ 

ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων δεῖα κυβιστᾷ. 

-.- σι ς ἢ ῥα χαὶ ἐν Τρώεσσι χυβιστητῆρες ἔασιν." 
« 7 ᾿ οἱ ᾿ ,: [σὲ »- ὡς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωι βεβήχει 

5. λέ », (τ σταϑ τ χξ( {ζι ᾿ οἶμα λέοντος ἔχων, ὃς τε μοὺς χεραΐζω, 

ἔβλητο πρὸς στῆϑος, ξή τέ μιν ὥλεσεν ἀλκή" 

ὡς ἐπὶ Κεβριόνῃ, ΠΙᾳατρόκλεες, ἄλσο μεμαώς. 

ὧι ἽὝἝχτωρ δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀφ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε. τῷ 

τὼ περὶ Κεβριόναο λέονϑ᾽ ὡς δηρινϑήτην, 

ὦ τ᾽ ὄρεος χορυφῇσι περὶ χταμένης ἐλάφοιο, 

ἄμφω πεινάοντε, μέγα φρονέοντε μάχεσϑον" 

ὡς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες ἀυτῆς, 

]ΠΠ|ἀτροχλός τε ΛΔιενοιτιάδης χαὶ φαίδιμος “Εχτωρ, τθ0 

ἵεντ ἀλλήλων ταμέειν χρόα γνηλέι χαλχῷ. 

“Ἔχτωρ μὲν χεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν, οὔ τι μεϑίει" 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἔχεν ποδός. οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

Τρῶες χαὶ “αναοὶ σύναγον χρατερὴν ὑσμίνην. 
ς Ψ Ξ΄ ΄ , γύ.5 , » , 
ὡς δ᾽ εὖρός τὲ νότος τ᾽ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν πθὃ 

οὔρεος ἐν βήσσῃς βαϑέην πελεμιζέμεν ὕλην, 

φηγόν τὲ μελίην τε τανύφλοιόν τὲ χράγειαν, 
[4 Ω 5 , », , “Ὁ 

αἵ τὲ πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκχεας ὄζους 
) “ ,ὔ , ,ὕὔ ) , ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάωνγ" 

ὡς Τρῶες χαὶ ᾿“χαιοὶ ἐπ᾿ ἀλλήλοισι ϑορόντες ττο 

δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνάοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. 

πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ᾽ ὀξέα δοῦρα πεπήγ εἰ 
ἋΣ 

οἱ τὲ πτερύεντες ἀπὸ νευρῆφι ϑορόντες, 

τῦ4 ΤΠατρόχλεες) Πατρόχλεις 1}. τῷ οἵ τι] οὐχί Ρ]οι- 

πο τ Ὁ 110. 111 μνάοντ᾽] μνώοντ᾽ 11}. 
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πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ᾽ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν 
Ψ 5] 2 5] ᾽ὔ « 2 2 , - ,ὔ μαρναμένων ἀμφ᾽ αὐτόν. ὃ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι χογνίης 

- ᾽ὔ ,ὔ , ς , 

χεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων. 

ὄφρα μὲν ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήχκει τ ΡΕΡ Π ΠΟΟΝ ς ἀν ΝΣ κου λτν 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός" ὑροίο, μόλφο ( μ ας ἢ: ἍΡΕ-. ὡς 

ἥμος δ᾽ ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, 

χαὶ τότε δή ῥ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ᾿Αχαιοὶ φέρτεροι ἦσαν 7 ᾿ ᾧ . τς τα τες Ἶ ὃ 

ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ᾿ ὥμων τεύχε᾽ ἕλοντο" 

ΠΙῺ.άτροκλος δὲ Τρωσὶ χαχὰ φρονέων ἐνόρουσεν. 
Ν Χ ,ὕ᾿ 2 Ρ) ᾽ὔ -“ ΡΣ ’ 27 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε ϑοῷ ἀτάλαντος Ἂρηι, 
,ὔ ἌΡ, αὐ Ὁ) 2 ,ὔ “ 2) 

σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔτεφνεν. 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἰσος, 
2, 6 Ρ Ἢ 7 Ξ , ν ᾽, (4:5 

ἔνϑ᾽ ἄρα τοι, Π|άτροχλε, φάνη βιότοιο τελευτή 

ἤντετο γάρ τοι «Ῥοῖβος ἐνὲ χρατερῇ ὑσμίνῃ 

δεινός. ὃ μὲν τὸν ἰόντα χατὰ χλόνον οὐχ ἐνόησεν" 

ἠέρι γὰρ πολλῇ χεχαλυμμένος ἀντεβόλησεν. 

στῆ δ᾽ ὄπιϑεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὥμω 

χειρὶ καταπρηγεῖ" στρεφεδίνηϑεν δέ οἱ ὄσσε. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν χρατὸς χυνέην βάλε «Φοῖβος ᾿“πόλλων" 
ει δ χ ᾿ , ν »,ὔ ᾿ Εν 53 ἐξῇ ἣ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὕφ᾽ ἵππων 

αὐλῶπις τρυφάλεια, μιάνϑησαν δὲ ἔϑειραι 
[5] ν , Ἂ , ᾿ 2 , ΞῚ 

αἵματι χαὶ χογίῃσι πάρος γὲ μὲν οὐ ϑέμις ἣξδν 

ἱππόχκομον πήληχα μιαίνεσθαι χονίῃσιν" 
2 2 2 ν , , ᾿» , 

ἀλλ᾿ ἀνδρὸς ϑείοιο χάρη χαρίεν τε μέτωπον 

ττῦ δ᾽ δν] ἄπο ΠΠ0}Ὶ οὐ Αὐβίαυομο, δὲ ΠΡΡῚ Ρ] αν] δὲ ορίϊπιὶ: 

οἷ. Ὁ 991: 191 ὄτπτιϑεν)] ΟΟΙΆρΠΡῈ8. ἴῃ οἷ ΑΟ, ὄπι(σ)ϑε 811: 



Πατρόχλεια: Π 121 

δύετ᾽, ᾿Αχιλλῆος, τότε δὲ Ζεὺς “Εχτορι δῶκεν ΧΥ͂Ι 

ἧ κεφαλῇ φορέειν: σχεδόϑεν δέ οἱ ἦεν ὄλεϑρος" - 800 

πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσχιον ἔγχος, 

βοιϑὺ μέγα στιβαρὸν κεχορυϑμένον" αὐτὰρ ἀπ᾿ ὥμων 

ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα" 

λῦσε δέ οἱ ϑώρηχα ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿“πόλλων. 

τὸν δ᾽ ἄτη φρένας εἷλε, λύϑεν δ᾽ ὕπο φαίδιμα γυῖα, ἴσο) Θ οι 

στῆ δὲ ταφών. ὄπιϑεν δὲ μετάφρενον ὀξέι δουρὶ 

ὥμων μεσσηγὺς σχεδόϑεν βάλε Δάρδανος ἀνήρ, 

Πανϑοίδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐχέκαστο 

ἔγχεί ϑ᾽ ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισιν" --- 

χαὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείχοσι βῆσεν ἀφ᾽ ὕιπων, 810 

πρῶτ᾽ ἐλϑὼν σὺν ὄχεσφι, διδασχόμεγνος πολέμοιο" --- 

ὃς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος, Π͵|ατρόχλεες ἱππεῦ ς Ρὴχ ος; ρόχλεες ἱππεῦ, 

οὐ δ᾽ ἐδάμασο᾽. 
2 Ν ς ΤῊΣ Ὗ" , 5 Ὁ» - Ἀ 

ἐχ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον. οὐδ᾽ ὑπέμεινεν 

[6] δ Ὑ Ἔν. τα -» λ) τς ,ὴ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μῖκτο δ᾽ ὁμίλῳ, 

ο " οι Π|ᾳῺάτροχλον γυμνόν πὲρ ἐόντ᾽ ἐν δηιοτῆτι. 
Πάτροχλος δὲ ϑεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασϑεὶς 

ἂψ ἑτάρων εἰς ἔϑνος ἐχάζετο χῆρ᾽ ἀλεείνων. 

“Ἔχτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν ΠΙ|ατροχλῆα μεγάϑυμον 

ἂψ ἀναχαζόμενον, βεβλημένον ὀξέι χαλχῷ, 

ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλϑε κατὰ στίχας" οὗτα δὲ δουρὶ 890 

γείατον ἐς χενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλχὸν ἔλασσεν. 

δούπησεν δὲ πεσών: μέγα δ᾽ ἤχαχε λαὸν ᾿Ἡχαιῶν. 

ὡς δ᾽ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ, 

812 Πατρόχλεες)] Πατρόχλεις 110]. 818 οὐ δ᾽ ἐδάμασσ᾽ 
οὐδὲ δάμασσ᾽ ραποὶ, οὐδ᾽ ἐδάμασ(σ) 1Π0νῚ ΡΠ πὴ οὐ ορίπηϊ: οὐ δὲ 
αἰβιπηχουαί Ηθνυπο. 
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“ 5». »» Σ - ἼΠΣ ᾿ ψ, σοϑ ὦ τ᾽ ὄρεος χορυφῆσι μέγα φρονέοντε μάχεσϑον 

πίδαχος ἀμφ᾽ ὀλίγης" ἐϑέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω" 

πολλὰ δέ τ᾽ ἀσϑμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν" 
[4] Ἷ ’ ,ὔ 2ὕὔ εν 

ὡς πολέας περγνόντα Μεᾶενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 
« γ ϑὶ ν 7 “- ᾿Ὶ Ὁ ’ ἔχτωρ 1]ριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ ϑυμὸν ἀπηύρα. 
χαί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»Ι]άτροχλ᾽, ἡ που ἕφησϑα πόλιν χεραϊξέμεν ἁμιήν, 

Τρωιάδας δὲ γυναῖχας ἐλεύϑερον ἤμαρ ἀπούρας 

ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

γήπιε᾽ τάων δὲ πρόσϑ'᾽ “ἔχτορος ὠκέες ἵπποι 

ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμιζέμεν, ἔγχεϊ δ᾽ αὐτὸς 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ᾽ σφιν ἀμύνω 

ἤμαρ ἀναγκαῖον: σὲ δέ τ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 

ἃ δείλ᾽, οὐδέ τοι ἐσϑλὸς ἐὼν χραίσμησεν ᾿Αχιλλεύς, 
[σὲ » ’ Ν ,ὔ 3. , 2 ἌΡ, 8 

ὃς ποὺ τοι μᾶλα πολλὰ μένων ἐπετέλλει ἰόντι 

»“ή μοι πρὶν ἰέναι, ΠΠ|ατρόκχλεες ἱπποκέλευϑε, 

γῆας ἔπι γλαφυράς, πρὶν “Εχτορος ἀνδροφόνοιο 7:5. ον ολοφυοξ ἐς ἀρ ιε νος ἀφ 
αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι." 
« , , Ξ ν᾿ (ν , » - ἐξ ὥς πού σὲ προσέφη" σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν. 

τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφης, Π͵|ατρόκλεες ἱστιπεῦ" 

»ἤδη νῦν, “Ἔχτορ, μεγάλ᾽ εὔχεο: σοὶ γὰρ ἔδωκεν 

γίκην Ζεὺς Κρονίδης χαὶ ᾿“πόλλων, οἱ μ᾽ ἐδάμασσαν 

8217 σιδεργνόντα)] Τυνάπηϊο, πέφγοντα [01 οὐπὴ Αὐἱβίαρομο; {Ππ|4᾿ 

ΡΙΪΠτι5. Τθοθρὶῦ ΒΘΚΚου. ΟἿ, Ρ 589. 880. χεραϊξέμεν] χεραὶϊ ζέμεν 
ΠῸΪῚ, ΟΟΙΘΧΘΙην ΒΟΚΙΚΟΡ" οὐ Οονοὺ Μῦν. 829. Οἵ. Ν᾽ 644. Υ 85: 

Φ 4068. 411; 416 586. παροὺ Ο 119. 884 πολεμιζέμεν) ὅγτ.; 

πολεμίζειν οθίουὶ 1101}. 889 Πατρόχλεες)] Πατρόχλεις 1101]. 
840 πρὶν] ΑΟἿ 41Π|, πρίν γ᾽ Ῥᾶποὶ ἴῃ οἷ ὅγι.; ν. ρυϑϑῇ, Π. ρ. ΙΧ. 
848 Πατρόχλεες] Πᾶατρόχλεις 1100]. 
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᾿ 
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. ὶ 2 " λὺ 2 2 ΡΥ ,ὔ 9 δῇ 

ῥηιδίως" αὐτοὶ γὰρ ἀπ᾿ ὥμων τεύχε ἕλοντο. 

τοιοῦτοι δ᾽ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 
᾿ , , δι, 19. 2. ὑῶν τᾶς ὡς. ἀκ ᾿ Ἷ , 
᾿ πιάντες κ᾽ αὐτόϑ'᾽ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

᾿ . -- 2 υ Ἁ Ν 7 "ὕὔ «»ὔ 

ἀλλά μὲ μοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ “ητόος ἕχταγεν υἱός, 
2 π ν Ὁ] »ὕ Ξ ᾿ ὶ 7 7, ΣΑΣ πο ξ 

ἀνδρῶν δ᾽ Εὔφορβος: σὺ δέ μὲ τρίτος ἐξεναρίζεις. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

οὔ ϑὴν οὐδ᾽ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηχεν ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή, 

᾿ χερσὶ δαμέντ᾽ ᾿Ιχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.“ 
«ει υ ΣΡ 57} , { , ,ὔ ᾿ 
ὡὥὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο χάλυιννεν 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεϑέων πταμένη ᾿Αἰδόσδε βεβήκει, 
«! ᾽, , Ὁ. Ἐ32 - ΔΕ ἢ 
ὃν πότμον γοάουσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἵβην. 

τὸν χαὶ τεϑνηῶτα προσηύδαε φαίδιμος “Εχτωρ᾽ 

»"Πατρόχλεις, τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεϑρον: 

τίς δ᾽ οἶδ᾽, εἰ χ᾽ ᾿Αχιλεὺς Θέτιδος πάις ἠυχόμοιο 

φϑήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσαι; “ 

ὡς ἄρα φωνήσας δόρυ χάλχεον ἐξ ὠτειλῆς ς ἄρα φωνήσας θόρυ χάλχ ᾿ῆς 

εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ᾽ ὕπτιον ὧσ᾽ ἀπὸ δουρός. 

αὐτίχα δὲ ξὺν δουρὶ μετ᾿ “ὐτομέδοντα βεβήζει 

ἀντίϑεον ϑεράποντα ποδώχεος Αἰακίδαο᾽ 
ς, Ν , ᾿ 9. ὧδ ᾿] , « Η ἵετο γὰρ βαλέειν. τὸν δ᾽ ἔχφερον ὠχέες ὕπποι 

ἄμβροτοι, οὗς ΠῚηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

᾿ς 849 Ζ)ητόος] Ζητοῦς 101]. 862 βέῃ) (βαίην ἀπο) ΠΡν1; βίῃ αἰ 

ΘοῃἰΘοίτηἅπὶ ἈΠ Θπμαπι ἀἰονῖ Ν αποῖς, βίξαι βουῖρϑι ΕἾΘ (ν. Π. ν. 81), βίε᾽ 

νὰ ΠΘΘινγθη οὐ ΜΙΌΠ 65 (ἃ Οοβία. Οὗ, Χ 4581. 851 γοάουσα] γοόωσα 

100]. ἀνδροτῆταϊ 1Π0}1 ρ]ουίαο, ἀδροτῆτα νο] ἁδροτῆτα μᾶιιοῖ; ὁοῃ- 

θοῦ α5. ὙἹἹ ἀΟοΥ! ἰδία, τοιηρίανουιηί. Υ. 46 Υ Παιηον τ ΗΠ. 999. οἱ 

Τλιάνιο ΑΗΤ'. Π 859. Οὐ Χ 808. Ὡ 6. 858 τεϑνηῶτα) ἄπο [Π0ν] 

ὅπλ ΑΥὐἸβίανο!ο, τεϑγειῶτα οοίου. σπροσηύδαε] προσηύδα [ἰ}ν]. 

ΧΥΙ 
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ΓΛΙΆ ΔΌΣ 

ΜΕΝΕΖΖΑΟΥ ΡΙΣΤΈΕΤΑ͂. 

ΧΎΠ Οὐ δ᾽ ἔλαϑ' ᾿“τρέος υἱὸν ἀρηίφιλον Μενέλαον 

Πηάτροχλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηιοτῆτι. 

βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑιμένος αἴϑοπι χαλχῷ, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖν᾽ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ 

ὃ πρωτοτόχος χιγυρή, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόχοιο" 

ὡς περὶ ΠῚατρόχλῳ βαῖνε ξανϑὸς Μενέλαος. 

πρόσϑε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε χαὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην, 
κ Γ᾿ [4 [σὲ - ] Ρ] ’ὔ ,ὕ 

τὸν χτάμεναι μεμαώς, ὅς τις τοῦ γ᾽ ἀντίος ἔλϑοι. 

οὐ δ᾽ ἄρα Π|ᾳανϑόου υἱὸς ἐυμμελίης ἀμέλησεν 

τὺ “Ιατρόχλοιο πεσόντος ἀμύμονος" ἄγχι ὯΝ ἄρ᾽ αὐτοῦ 

ἔστη καὶ προσέειπεν ἀρὴηίφιλον Μενέλαον" 

»,“τρείδη ΔΙενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, 
δ τὶ -» ᾿ ΄ ",ὕ Ὁ 5)} ΄ 

χάζεο, λεῖπε δὲ νεχρόν, ἔα δ᾽ ἔναρα βροτόεντα. 

οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων χλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 

ιῦὸ Π]άτροχλον βάλε δουρὶ χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην" 

τῷ μὲ ἕα χλέος ἐσϑλὸν ἐνὶ Τρώεσσιν ἀρέσϑαι, 

μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα ϑυμὸν ἕλωμαι." 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος" Π 

Ζεῦ πάτερ, οὐ μὲν χαλὸν ὑπέρβιον εὐχετάεσϑαι. 29 Ν. ἰ ἧς ν 

γ γ . Β Ξ, κ ἜΣ . - - 

1 οὐ δ] οὐδ᾽ 1101]. ὅ πρὶν εἰδυῖα] Ἰἰῦν], πρόσϑε «ἰδυῖα 

ΘοπΙθού ΟΠνδέ; πππθ νουβῖπη Θϑ θη Τδί]οη6. απὰ Ὁ 98. ᾿ηἐοΡρν ἰδ] 

ὁδτιβα ᾿ΠΒΘΡΓΠΠῚ 6556. μεθα ΠΟΘ. 9 οὐ δὴ οὐδ᾽ 1101]. Παν- 

ϑόου] Πάνϑου Ἰ1ΡΥ]. 19 εὐχετάεσϑαι) εὐχετάασϑαι ΠΌΤ]. 



ἸΠενελάου ἀριστεία: Ρ 125 

οὔτ᾽ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος ΧΗ 

οὔτε συὸς χάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος 91 

ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πέρι σϑένει βλεμεαίνει, 

ὅσσον Π͵}αγϑόου υἷες ευμμελίαι φρονέουσιν. 

οὐ δὲ μὲν οὐδὲ βίη ᾿Υπερήγορος ἱπποδάμοιο 
τα ὯΝ 5: ΄ 2 [4 πο το] ΄ πὰς Δ. τς , 
ἧς ἥβης ἀπόνηϑ᾽, ὅτε μ᾽ ὠνόσατ᾽ ἠδ᾽ ὑπέμεινεν 

χαί μ᾽ ἔφατ᾽ ἐν 4Ἔ.αναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν 
ΓΦ σι 

ἔμμεναι" οὐδὲ ὃ φημὶ πόδεσσί γε οἷσι κιόντα 

εὐφρῆγναι ἄλοχόν τε φίλην χεδνούς τε τοκῆας. 

ὥς ϑὴν χαὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ χέ μευ ἄντα 

στήῃς. ἀλλά σ᾽ ἐγώ γ᾽ ἀναχωρήσαντα ζελεύω ι 80 

ἐς πληϑὺν ἰέναι, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

πρίν τι χαχὸν παϑέειν. ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.“ 

ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὐ πεῖϑεν" ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα" 
»γῦν μὲν δή, Μενέλαε διοτρεφές, ἢ μάλα τίσεις 

γνωτὸν ἐμόν, τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος δ᾽ ἀγορεύεις, 88 

χήρωσας δὲ γυναῖχα μυχῷ ϑαλάμοιο γέοιο, 

ἄρρητον δὲ τοχεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας. 

ἢ χέ σφιν δειλοῖσι γόου χατάπαυμα γενοίμην, 

εἴ χὲν ἐγὼ χεφαλήν τὲ τεὴν καὶ τεύχε ἐνείκας 

ΤΠΙἊΟανϑόῳ ἐν χείρεσσι βάλω χαὶ «Φρόντιδι δίῃ. 40 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόγος ἔσται 

οὐδέ τ᾽ ἀδήριτος, ἤ τ᾽ ἀλκῆς ἤ τε φόβοιο.“ 

28 Πανϑόου] Πάνϑου 1017]. 24 οὐ δὲ] οὐδὲ 1}. 20 ὠ- 
γόσατ᾽ ἡδ] ὥνατο χαί μ᾽ Ἰἰρνῖ, οουγοχὶς νὰὰ Ηρ ρθη. 66. 88. 
ΒΕ Ὁ 241. δὶ Ξοῦὐδὲ 8] οὐδὲ ὃ (με ΟἹ 1ἰυγ], οὐδὲ τὲ (8 τι ὃ) 

ΑὐἸβίδνοιιβ. 8:1 ἄρρητον] τοὰ] ἴὰ οἷβ Ο, ἀρητὸν οοίουῖ; {Ππ6 {π|}6 

ῬυδοίαΠ Ὁ ΘΗ Γ ΠΟΥ, τθοθροιιμέ ΝΆΟΙΚ, 411: οἷ, Ὁ. 141. 40 Παγνϑόῳ]) 

ΤΠάνϑῳ Ιἰρτ]. 
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ὡς εἰπὼν οὔτησε χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ είσην" 
2 ἿῈΕ "ὔ ξ λ; 7 2 , 9 δέ (Ξ ἊΣ ᾿ οὐ δ᾽ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφϑη θέ οἱ αἰχμὴ 

ἀσπίδ᾽ ἔνι χρατερῇ. ὃ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλχῷ 

᾿τρεΐδης Μενέλαος ἐπευξάμενος “1ιὶ πατρί" 

ἂιϊνν δ᾽ ἀναχαζομένοιο χατὰ στομάχοιο ϑέμεϑλα 

γύξ᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιϑήσας" 
γ Χ ) ς -» ῪΣ ΕᾺ ,ὔ ) » ΒῚ , ἀντιχρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυϑ᾽ ἀκωχή. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε, δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ. 
[6 ΄ὔ [4 ὶ ’, ,ὔ ΄σ Γ «ς - αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι 

λοχμοί ὃ’, οἱ χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ ἑἐσφήχωντο ἡ 0 εὐ ΟΣ ἀμάδε- οὐδ : 
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριϑηλὲς ἐλαί ἀε 5 ΘΟ Ν πὲ ΨΚ 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, δὃϑ'᾽ ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 

χαλὸν τηλεϑάον: τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσιν 
, ΣΝ , ὯΝ Δη » τὸ Ἔν 

παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἀνϑεὶ λευκῷ 

ἐλϑὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 

βόϑρου τ᾽ ἐξέστρεινε χαὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ" 

τοῖον Π]ανϑόου υἱὸν ευμμελίην ᾿Εύφορβον 

᾿“τρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ χτάνε, τεύχε ἐσύλα. 
« δ᾽ [9] , , ᾿Ὶ » γ Ν Ν 

ως ὃτε τίς τὲ λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιϑ ὼς 
" ’ Ὁ) , Α͂ ““ - ᾿ [σὲ 2 ,ὔ ᾿ - 

βοσχομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ, ἥ τις ἀρίστη 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν ἔαξε λαβὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 

πρῶτον, ἔπειτα δέ ὃ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει 
-“" - ᾿) Ν ὶλ ᾽ὔ, Ἃ ,ὔ ᾿ Β] "7 Η - δῃῶν: ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες τ᾽ ἄνδρες τε νομῆες 

ς»ἦ᾿ 

- πολλὰ μάλ᾽ ἰύζουσιν ἀπόπροϑεν οὐδ᾽ ἐθέλουσιν [ 
φὲ 

44 οὐ δ οὐδ᾽ Π|0τἸ. 40 ἀσπίδ᾽ ἔνι ΒΘΚΙΟΡ; ἀσπίδι ἐν 
ΠΟΡῚ ππϑ!ονθθ, ἀστείδ᾽ ἐνὶ ράποὶ, ἀστείδι ἐνὶ νοιαπὶ. ΟἿ, 1 849. ΐ 

84 ἀναβέβρυχεν) Ἰἴυτ] (ἀναβέβρυχεν ππι5), ἀναβέβροχεν Ζοποοίιθ, 
αποα τϑοθρουπη ΒΟΚΊΚο 5, Βπθηΐζοι, ΝΆΠΟΙΚ. ὅ9 Πανϑόου] Πάν- 

ϑου 10]. 0 χύνες τ᾽ χύγες Ὁ. , 
᾿ 



Πενελάου ἀριστεία: Ρ ΠΥΥΘΗ 

ἀντίον ἐλϑέμεναι" μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 

ὡς τῶν οὔ τινι ϑυμὸς ενὶ στήϑεσσιν ἑἕτόλμια 

ἀντίον ἐλϑέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο. 

ἔνϑα χε ῥεῖα φέροι χλυτὰ τεύχεα Π|ανϑοίδαο 

᾿τρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο «Ῥοῖβος “]!πόλλων" 

ὕς ῥά οἱ “Ἐχτορ᾽ ἐπῶρσε ϑοῷ ἀτάλαντον ΄ἥρηι, 

ἀνέρι εἰσάμενος Κιχόνων ἡγήτορι Μέντῃ, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»» Εχτορ, νῦν σὺ μὲν ὧδε ϑέεις ἀκίχητα διώκων 

ἕτποὺυς Αἰακίδαο δαΐφρονος" οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 

ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσϑαι, 

ἄλλῳ γ᾽ ἢ “Ἵχιλῆι τὸν ἀϑανάτη τέχε μήτηρ. 

τόφρα δέ τοι Μενέλαος ἀρήιος ᾿Ατρέος υἱὸς 

ΠΠ]ατρόχλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνεν, 

7Π|ανϑοίδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς." 

ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὔτις ἔβη ϑεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν" 

“βχτορὰ δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἀμφιμελαίνας. 

πάπτηνεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίχα δ᾽ ἔγνω 

τὸν μὲν ἀπαινύμενον χλυτὰ τεύχεα, τὸν δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

κείμενον" ἔρρει δ᾽ αἷμα χατ᾽ οὐταμένην ὠτειλήν. 

βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑιμένος αἴϑοπι χαλχῷ, 

ὀξέα χεχληγώς, φλογὶ εἴκελος ᾿Πφαίστοιο 

ἀσβέστῳ. οὐδ᾽ υἷα λάϑ'᾽ ᾿Ιτρέος ὀξὺ βοήσας" 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν" 

»ὦ μοι ἐγών" εἰ μέν χε λίπω χάτα τεύχεα χαλὰ 

ΤΠΙἊάτροχλόν 9’, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ᾽ ἐνθάδε τιμῆς, 

89 υἱὰ λάϑ] υἱὸν λάϑεν ΙἰὈν], οονγοχὶς ΒΆΡμθθ; οἵ, ρναρέ, 

Ἷ ς 8. 
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μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς κεν ἴδηται. 
ΡῚ , ἘΝ Ὁ ΩΝ, Ν Ν Ψ,; εἰ δέ χεν “Εχτορι μοῦνος ἐὼν χαὶ Τρωσὶ μάχωμαι 

αἰδεσϑείς, μή πώς μὲ περιστήωσ᾽ ἕνα πολλοί" 

Τρῶας δ᾽ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυϑαίολος “Εχτωρ. 

ἀλλὰ τί ἢ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 
ς Ψ ἜΣ Β] Ἁ ΒῚ ,ὔ Χ τ: ὶ ,ὔ ἈΝ ,ὔ ὁππότ᾽ ἀνὴρ ἐϑέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσϑαι 

ὅν χε ϑεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσϑ' ΐ 5. συμυώ 5. ὑφ “ γῳ τῳ η: 
τῷ μ᾽ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται ὅς χεν ἴδηται 

ἽἝχτορι χωρήσαντ᾽, ἐπεὶ ἐχ ϑεόφιν πολεμίζει. 

εἰ δέ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαϑοῖο πυϑοίμην, 
2 2 ΘῈ ΣῪΝ ἢ » , , 
ἄμφω χ᾽ αὐτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεϑα χάρμης 

χαὶ πρὸς δαίμονά σπὲρ, εἴ πὼς ἐρυσαίμεϑα γνεχρὸν 

Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆι: χακῶν δέ κε φέρτατον εἴη.“ 
ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ κατὰ ϑυμόν, 

- ᾿ 
τόφρα δ᾽ ἔπι Τρώων στίχες ἤλυϑον. ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Εχτωρ. 

»Σ Ν [σὲ 2 2 , δ] , »" ὶΧ ,, Ἵ 

αὐτὰρ δ᾽ γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ γνεχρόν, 

ἐντροπαλιζόμεγος ὥς τε λὶς ἠυγένειος, 
[4 ς , Ἐν δ ὙΣΞΞΟΝ -" ὁδί ὃν ῥὰ χύγνες τὲ χαὶ ἀνόρες ἀπὸ σταϑμοῖο ὁίωνται 
ΣΑΣ σ ᾿ . ν 7» - δ᾽ 3 δ τ᾿ γ)) ᾿ ΕΥ̓ 

ἔγχεσι χαὶ φωνῇ" τοῦ ὁ᾽ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἡτορ 

παχνοῦται, ἀέκων δὲ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο" 

ὡς ἀπὸ Π]ατρόχλοιο κίε ξανϑὸς Μενέλαος. 

στῆ δὲ μεταστρεφϑείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔϑνος ἑταίρων, 

παπταίνων Αἴαντα μέγαν Τελαμώγιον υἱόν. 
Χ ν "ὴ3 ΣΕ ΕΣ ΝΣ , Ἄν τὰ Ν , ἡ τὸν δὲ μάλ᾽ αἶψ ἐνόησε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης ιέ 

ϑαρσύνονθ᾽ ἑτάρους χαὶ ἐποτρύγνοντα μάχεσϑαι" 

- - : ΕῚ 
9ὅ σεριστήωσ)] Ο εἴπ Αὐ]βίαιομο, σιεριστείωσ᾽ (περισείωσ 

1ΠΠ115)} ΟΘΙ611. 108 ἐόντες) 1100], ἐόντε Ζοποάοίμβ. 106 ἧος] ἕως 
5] 

1101}. ΠΡ] 5, ΤῈ ἰὐτῖ" ν- ῥιαθς 5.1 Γ τ: 
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᾿ϑεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων. ΧΥΠ 

βῆ δὲ ϑέειν, εἶἴϑαρ δὲ παριστάμενος ἔπος ηὔδα" 
ο φράϊΐαν, δεῦρο, πέπον, περὶ Π|ατρόχλοιο ϑαγόντος 190 

σπεύσομεν, αἴ χε νέχυν περ ᾿Αχιλλῆι προφέρωμεν 
] ΠΡ ΥΞΣ Ἂ ’ γι Ὁ δ, ΟΣ 9. [ο] “ΠΣ (« 
᾿γυμνόν" ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει χορυϑαίολος “Ἐχτωρ. 
] «κι ,ὕ, 2 ", Δ Χ ᾿ Χ ΡΒ 

᾿ς ὡς ἔφατ᾽, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι ϑυμὸν ὄρινεν" 

᾿βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανϑὸς Μεγέλαος. 

Ἔχτωρ μὲν Πάτροχλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα οἵ 
᾿ Ν " 9 δ ν Χ πῆρ ) 12: 

ΕΘ ζψι 

Ϊ (" 2 ἜΡΕΣ 5. 2 ΡΥ Ἁ , ΒῚ , - 

᾿ἕξλχ᾽, ἵν᾽ ἀπ᾿ ὥμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέι χαλκῷ, 

τὸν δὲ νέκυν Τρῳῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη" 

᾿ Αἴας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων σάκος ἠύτε πύργον. 

᾿ἽἝχτωρ δ᾽ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεϑ᾽ ἑταίρων, 

᾿ὲς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε. δίδου δ᾽ ὅ᾽ γε τεύχεα καλὰ 180 
1 δ »} " γὕὔ ,ὔ , 27 ΗΝ - Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ. 

“ἴας δ᾽ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ χαλύψας 

ἑστήχει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, 

ᾧ ῥά τε νήπι᾿ ἄγοντι συναντήσωνται ἔν ὕλῃ 

᾿ ἄνδρες ἐπαχτῆρες" ὃ δέ τε σϑένεϊ βλεμεαίνει, 186 
πᾶν δέ τ᾽ ἐπισχύγνιον κάτω ἕλχεται ὄσσε χαλύπτωγ᾽ 

ὡς αἴας περὶ Πατρόχλῳ ἥρωι βεβήκει. 

᾿᾿“τρεΐδης δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 

ἑστήχει μέγα πένϑος ἐνὶ στήϑεσσιν ἀέξων. 

Γλαῦχος δ᾽ “Ιππολόχοιο πάις, “Τυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 140 

ἽἜχτορ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύϑῳ:" 

»» Ἔχτορ, εἶδος ἄριστε, μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύευ" 

ἢ σ᾽ αὔτως χλέος ἐσϑλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα. 

188 ἑστήχει] εἱστήχει ΠῚ ἴῃ οἷβ Ο; ν ἃἀάοθαῦ ΒΟΙΚΚον. 

149 ἐδεύευ)] ἐδεύεο ᾿ἴθυϊ; ν. ρυδϑῖ. 8 4, ΠΟ, 2. 
ἩοιμοΥ ΠΠ|ὰ5. Ὑ0]. 1. 9 
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φράζεο γῦν, ὅππως χε πόλιν χαὶ ἄστυ σαώσεις 

οἷος σὺν λαοῖσι, τοὶ ᾿]λίῳ ἐγγεγάασιν" 

οὐ γάρ τις “υχίων γε μαχεσσόμεγος “Ἰαναοῖσιν 

εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐχ ἄρα τις χάρις ἦεν 

μάρνασϑαι δηίοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι γωλεμὲς αἰεί. 
πῶς χε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεϑ᾽ ὅμιλον, 

σχέελι᾽, ἐπεὶ Σαρπηδόν᾽ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον 

κάλλιπες ᾿ΑΠργεΐοισιν ἕλωρ χαὶ χύρμα γενέσθαι; 

ς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο, πιτόλεί τὲ χαὶ αὐτῷ, 

ωὸς ἐών: νῦν δ᾽ οὔ οἱ ἀλαλχέμεναι χύνας ἕτλης. 

τῷ νῦν εἴ τις ἐμοὶ “Ζυχίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν, 

οἴχαδ᾽ ἔμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 

εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυϑαρσὲς ἐνείη 

ἄτρομον, οἷόν τ᾽ ἄνδρας ἐσέρχεται, οἱ περὶ πάτρης 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον χαὶ δῆριν ἔϑεντο, 

αἰννά χε ΠΙἊάτροχλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω. 

εἰ δ᾽ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 

ἔλϑοι τεϑνηὼς χαί μιν ἐρυσαίμεϑα χάρμης, 

αἶννά χεν ᾿ἄργέιοι Σαρπηδόνος ἔντεα χαλὰ 

λύσειαν, καί χ᾽ αὐτὸν ἀγοίμεϑα Ἴλιον εἴσω" 

τοίου γὰρ ϑεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ χαὶ ἀγχέμαχοι ϑεράπογντες 
Ν  αξα Ι ἰῶτα 7χξ, χ ΣΞ Ξ 

ἀλλὰ σύ γ᾽ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐχ ἑτάλασσας 

στήμεναι ἄντα χατ᾽ ὄσσε ἰδὼν δηίων ἐν ἀυτῇ 

ἡ 

» 144 σαώσεις) ρᾶποϊ ἴῃ οἷβ ἃ πὰ Αὐϊβίδνομο, σαώσης οθ(θ6 11: 

οἵ. βὶ 248. 140 μαχεσσόμιεγος) ιιαχησόμιενος [101]. 148 δηί- 

οισιν ἐπ δηίοισι μετ᾽ ᾿ἰυτ1; ὃχ βϑηϊθηξία Αὐβίαρο! (Δα 1 811) οοΥ- 

γΈχι ΗΘνΠ6. 1601 τεϑνηὼς πομμμ}}} οἰπὰ ΑΥϊβίαιομο, τεϑιηιὼς 

Α οἱ ὑππβ 6Χχ 8115, τεϑγνειὼς απαίίποι ΠΥ] ἴῃ οἷβ (0. 

γν-- 
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2 ᾿οὐδ᾽ ἰϑὺς μαχέσασϑαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστιν." ΧΥΠ 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ᾽" 

᾿»]Ιλαῦκχε, τί ἡ δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες; 10 

᾿ὦ πόποι. ἢ τ᾽ ἐράμην σὲ πέρι φρένας ἔμμεναι ἄλλων 
ἕ » ἢ φαμη τούαὶν φί 5. δι, αι αἀμμ“(01 

] » , ΡΣ , ,ὔ ,ὔ γα » 

γῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, 
Ι 

ὃς τέ ὴς ἥϊαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι ᾿ὃς τέ με φὴς σιελεύς χ ὑπομεῖναι. 

τῶν, ὅσσοι “Τυχίην ἐριβώλαχα ναιετάουσιν" 

᾿ 
᾿ », }] Ν . , ΑΚ ΚΆ ᾽ὔ ς. ἥ 

᾿οὐ τοι ἐγὼν ἕρριγὰα 
μαχὴν 

οὐδὲ χτύπον 
ἵππων 1 

ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο, 

-ὄι ῶι 

ὅς τε χαὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ χαὶ ἀφείλετο νίχην 
ς ῥηιδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασϑαι. 

᾿ ἀλλ᾿ ἄγε δεῦρο, πέτον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, 

᾿ ἠὲ πανημέριος χαχὸς ἕσσομιαι ὡς ἀγορεύεις, 180 

ἤ τινα χαὶ “αναῶν ἀλχῆς, μάλα περ μεμαῶτα, 

σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Π]}ατρόκλοιο ϑανόντος.“ 

ὡς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐχέχλετο μαχρὸν ἀύσας" 

᾿»» Τρῶες χαὶ “ύχιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

᾿ ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μὠνήσασϑε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς, 18 
] ἃ 5: ., ἫΝ "4 ἼΣ Υ ᾽ » Ἢ δύ ὃ 
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼν ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω 

'χαλά, τὰ Πατρόχλοιο βίην ἐνάριξα χαταχτάς.““ 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη χορυϑαίολος “Ἔχτωρ 
᾿ ὃ ,ὔ γ , ᾿ , Ἢ 5 ς , ᾿δηίου ἐκ πολέμοιο; ϑέων δ᾽ ἐκίχανεν. ἑταίρους 
3 »η9 ", - . -» , 
ὦχα μαλ, οὔ πω τῆλε, ποσὶ χραιπγοῖσι μετασπῶνγ, 190 

᾿οἵ προτὶ ἄστυ φέρον χλυτὰ τεύχεα 11]1ηλείδαο. 

111 ὦ πόποι] ΡῬΙουίατπι ἴῃ οἷβ Αὐ, ὦ πέστον Τὴ) οὐ ὑϑ αὶ; παρὰ 

Ζηνοδότῳ ,,(ὦ πέπον“. οὐ καχῶς: Ὀϊᾶάγτμιβ. ΟἿ, Ν᾿ 99. Ξ 49. ν 309. 
114 μὲ φὴς] ΤπιδίαἐΠἶτι5. δὲ ἀαπι8. ὁχ ΘΟ οΙθιι5, μὲ φῆις Ὁ, μ᾽ ἔφης 

πιο ΠὈνῚ, μι8 φὴς το]ϊαιι. 191 Πηλεΐδαο] Πελείωνος Ῥϑποὶ. 
93 



192 Ρ: ἢΠενελάου ἀριστεία 

ΧΥΙΙ στὰς δ᾽ ἀπάνευϑε μάχης πολυδαχρύου ἔντε᾽ ἄμειβεν" 
ΒΥ « Χ . «" ὶ - , 2. ΟΝ 
ἢ τοι ὃ μὲν τὰ ἃ δῶχε φέρειν προτὶ ϊλιον ἱρὴν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δῦνεν 

190 Π]ηλείδεω ᾿Ἵχιλῆος, ἅ οἱ ϑεοὶ Οὐραγνίωγες 

πατρὶ φίλῳ ἔπορον" ὃ δ᾽ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσεν 
7 -Σ Ὶ232 2 ἘᾺΝ 2 27 νῇ ᾿Ὶ ’ὔ 

γηράς" ἀλλ᾽ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἀπάνευϑεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς 

τεύχεσι ΠΠηλείδαο χορυσσόμεγνον ϑεΐοιο, 

500 χιγήσας δὰ χάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν" 

ἃ δείλ᾽, οὐδέ τί τοι ϑάνατος χαταϑύμιός ἔστιν, 

ὃς δή τοι σχεδὸν εἶσι. σὺ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις 
3) ᾿Ὶ 2 -“ ᾿ , Ν »,5. 5 

ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι χαὶ ἄλλοι" 

τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφγνες ἐνηέα τε χρατερόν τε, 

90ῦ τεύχεα δ᾽ οὐ χατὰ χόσμον ἀπὸ χρατός τὲ χαὶ ὥμων 
[ 2. ,ὔ -“ ὔ “Δ Β) ,ὔ 

εἴλευ. ἀτάρ τοι νῦν γὲ μέγα χράτος ἐγγυαλίξω, 

τῶν ποινήν, ὃ τοι οὔ τι μάχης ἔχ γοστήσαντι 

δέξεται ᾿νδρομάχη χλυτὰ τεύχεα Π17ηλεΐωνος." 

ἢ; χαὶ κυανέῃσιν ἕπτ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 
' Ογ ἵν. τε ΠΡ ΟΕ ΤΉΡΕ Ὡς ᾿ - Ψ, .ὔ 
510 “Ἕχτορι δ᾽ ἥρμοσε τεύχε᾽ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν ΄4ρης 

δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσϑεν δ᾽ ἄρα οἱ μέλε᾽ ἐντὸς 

ἀλχῆς καὶ σϑένεος. μετὰ δὲ χλειτοὺς ἐπικούρους 

βῆ ῥα μέγα ἰάχων" ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσιν 

τεύχεσι λαμπόμεγος μεγαϑύμου 1Π|ηλείωνος. 

192 πολυδαχρύου] ΑΠ)4, πολυδαχρύτου οθίονῖ; πολυδάχρυος 
Ροβίπ!αν! Βρομίου. ΟἿ, σπτολυπιτύχου Οὐλύμποιο. 201 ἔχ νοστή- 
σαντι] ὃκ νοστήσαγτι ΠΟΠΠΜΠ]}1 ἴῃ οἷβ ἃ, ὃχ γνοστήσαντος τιππ8 1106}, 

ἐχνοστήσαντι, (--- α π1|5} ΤΟΠ] τ ἴῃ οἷβ (1); οὗ Ε 1817. 214 μεγα- 

ϑύμου Πηλείωνος) ἰΡΡῚ ρυδθίου ππτπη οἱ αἵ χοιναὶ ἐχδόσεις «δ 

Αὐἱβίδγοιη, μεγαϑύμῳ Πηλείωνι Α οαπὶ Αὐδίανομο, Πηληιάδεω 



ἹΠενελάου ἀριστεία: Ρ 

ὥτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμεγος ἐπέεσσιν, 

Μέσϑλην τε Γλαῦχόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε 

᾿στεροπαῖόν τε 4] εισήγορά ϑ᾽ “Ιππόϑοόν τε 

«Ῥόρχυν τε Χρομίον τὲ χαὶ Εγγομον οἰωγιστήν. 

τοὺς ὃ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

υ»χέχλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπιχούρων. 
2 Ν 2 ΝΝ Ν .»; 2 δχ "“» οὐ γὰρ ἐγὼ πληϑὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων 

Ξ Ἰ, 2 ΒῚ 2 Ὁ , ,ὔ, ,ὔ [ 

ἐνθάδ᾽ ἀφ᾽ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕχαστον, 
5 τὴν ΤῈΣ , Ρ) “ Ἁ , , 

ἀλλ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέχνα 

προφρονέως ῥύοισϑε φιλοπτολέμων ὑπ᾽ ᾿““χαιῶγ 
Ν φᾷ Ξ 9 “ δον “τ τ' "4 - 

τὰ φρονέων δώροισι χατατρύχω χαὶ ἐδωδῇ 

λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑχάστου ϑυμὸν ἀέξω. 

τῷ τις νῦν ἰϑὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσϑω 

ἠὲ σαωϑήτω᾽ ἢ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. 

ὃς δέ χε Π]Ὼάτροκλον χαὶ τεϑνηῶτά περ ἔμπης 

Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ “ἴας, 

ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ᾽ αὐτὸς 

ἕξω ἐγώ: τὸ δέ οἱ χλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ." 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἰϑὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι" μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς 

γεχρὸν ὑπ᾽ Αἴαντος ἐρύειν Τελαμωνιάδαο. 

γήπιοι" ἢ τὲ πολέσσιν ἐπ᾿ αὐτῷ ϑυμὸν ἀπηύρα. 

χαὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν ΛίΙενέλαογ" 
ΟἹ , ΓῪ ,ὕ , το ταν - 

οὖ πέπον, ὦ Μεγέλαε διοτρεφές, οὐχέτι νῶι 
2 ἡ“ 

ἕλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐχ πολέμοιο. 
) , ὶ - ἷς 

οὔ τι τόσον νέχυος πέρι δείδια Πατρόκλοιο, 

1 9 9 

5 Ἦγο ᾿ Ἔ ᾿ Ξ 
“ΤΠ χιλῆος ΖΔοποάοίιϑ. 229 τεϑνηῶτα] Ῥάποϊ οπὰ ΔΥΙβίαμο]ο, τε- 

ϑγνεῶτα ἄπο, τεϑνειῶτα το] πὶ (γι διρύα βουρίο ἴῃ Α). 940 πέρι 

ΧΥΠ 

210 

τῳ τῷ σι 

290 

:ϑ 9 φι 

240 



ΧΥΠ 

τῷ οι οι 

1894 Ρ: ΠἹενελάου ἀριστεία 

[σὲ ; , ,ὔ ’ 2 2 2 ’ ὕς χε τάχα Τρώων χορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς, 

ὕσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάϑῃσιν 

χαὶ σῇ, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα χαλύπτει, 

Ἅχτωρ, ἡμῖν δ᾽ αὐτ᾽ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεϑρος. 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἥν τις ἀκούσῃ.“ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 
7 ὶΝ ὶ ’ὔ » , 

ἤυσεν δὲ διαπιρύσιον “]}αναοῖσι γεγωγώς" 

ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντε ψλῦ ὠρυϑυρ, πϑι ᾿»,  υλες 01 89; 
οἵ τὲ παρ᾽ ᾿Ἵτρεΐδῃς ᾿“γαμέμνονι καὶ Μενελάῳ 

δήμια πίνουσιν χαὶ σημαίνουσιν ἕχαστος 

λαοῖς, ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ" 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασχοπιᾶσϑαι ἕχαστον 

ἡγεμόνων, τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν. 

ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσϑω δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 

ΠΙῺῸάτροκλον Τρῳῇσι χυσὶν μέλπηϑρα γενέσϑαι." 

ὡς ἔφατ᾽" ὀξὺ δ᾽ ἄχουσεν ᾿Οιλῆος ταχὺς Αἴας, 

πρῶτος δ᾽ ἀντίος ἦλϑε ϑέων ἀνὰ δηιοτῆτα, 

τὸν δὲ μέτ᾽ Ιδομενεὺς χαὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος 
΄ 2 ἐγ εῖ 2 ,ὔ 2 “. ,ὔ 

"Μηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Βνυαλίῳ ἀγνδρεϊφόντῃ. 

τῶν δ᾽ ἄλλων τίς χεν ἧσι φρεσὶν οὐνόματ᾽ εἴποι, 

ὅσσοι δὴ μετόπισϑε μάχην ἤγειραν ᾿Αχαιῶν; 
- Ψ ’ 2 ν Ξ 1 Ἄ δ..5» 5 ἜΛΈΩΣ 

Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες: ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Εχτωρ. 
13. ἢ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο 

δείδια] ΑΟΙ Δ} οὐαὶ ΑὙἸβίαυο μο (501|0]1. Δ. Υ) δὲ Ηβθνοάίαμο, στεριὲς 

δείδια το] αὶ οαπὶ ῬίοΙθιμᾶθο Αϑοδ]οηϊία; ΤΘΟΘΏΓΟΓΘΒ. ΘΟΙΠΙΠΧΘΙπηΐ 

ΛΥοἸἤτια. βθοι!. ΟἿ. Καὶ 98. 241 χορέει] 1107} τηθ]]ο 68, χορξη ὉΠ||8; 

χορέσει γε] χορέσῃ 111; οἷ, ρνδθέ, Π|. 8 6, 1,4. 242 περιδείδια] 
ΠΟΠΠ1]1 ἐππὶ ἩθΡΟἰὰπο; πέρι δείδια ἈΠ] ἴῃ οἷ ΑΟἹ), ὃχ αὐήραβ. 

τϑοθρὶ Ηδνπθ. 201 λαοῖς, ἐχ δὲ] τὰ ὁοπίπηχὶ ΠΟΘ ο ]οίη. 



Πενελάου ἀριστεία: 150 

Ψ» ,ὔ ᾿ - λῚ σὺν ᾿. Ἁ ὶ 7] ᾿] 7: Υ͂ 7 

βέβρουχεν μέγα χῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄχραι ΧΥΠ 
2 , ; 2 , [ἀὐτκαν ΒΡ ᾿ἠιόνες βοάουσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω, 9θῦ 

τύσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ ᾿ηχαιοὶ 

ἕστασαν ἀμφὶ Μᾶαενοιτιάδῃ ἕνα ϑυμὸν ἔχοντες, 
͵ 

. " 12 φραχϑέντες σάχεσιν χαλκήρεσιν. ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφιν 

λαμπρῇσιν χορύϑεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν 
»Ὁ γ Α 5 Νὶλ ᾿ δ , , ΡΥ 

χεῦ᾽, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχϑαιρε πάρος γε, 510 
», ᾿ ΤΑ , ΩἹ ; , δὲ . 
ὄφρα ζωὸς ἐὼν ϑεράπων ἣν Αἰακίδαο 

2 27 ὶ ,ὔ " ’ ,, μίσησεν δ᾽ ἄρα μιν δηίων χυσὶ κύρμα γενέσϑαι 

Τρῳῇσιν᾽ τῷ χαί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. 

ὥὦσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίχωπας ᾿Αχαιούς" 
λῚ ὶχ η ΄ “- »: 5. ὶ 7 2 Ρ. “ γεχρὸν δὲ προλιτιόντες ὑπέτρεσαν. οὐ δέ τιν᾽ αὐτῶν τῷ --ι ωϊι 

-» ς ,ὔ (ς] ἡ "ἢ Ε ’, 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ, 

ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο. μίνυνϑα δὲ καὶ τοῦ ᾿αχαιοὶ 

μέλλον ἀπέσσεσϑαι: μάλα γάρ σφεας ὠχ᾽ ἐλέλιξεν 

Αἴας, ὃς πέρι μὲν εἶδος πέρι δ᾽ ἔργα τέτυχτο 
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα 11ηλεΐωνα. 280 

ἴϑυσεν δὲ διὰ προμάχων συὶ εἴχελος ἀλχὴν 
, [4] ὙὉ 5 Ρ ’ ’ 2 »ῳ» ν χαπρίῳ, ὅς τ᾽ ἐν ὄρεσσι χύνας ϑαλερούς τ᾽ αἰζηοὺς 

ῥηιδίως ἐχέδασσεν ἑλιξάμενος διὰ βήσσας" 

ὡς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ φαίδιμος “ας 

δεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐχέδασσε φάλαγγας, 980 
[4] " ’ , ’ὔ ὶΝ ’ οἱ περὶ ΠΠ}ατρόχλῳ βέβθασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα 

͵ 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν χαὶ χῦδος ἀρέσϑίλαι. 
- 
ΟῚ 

ἢ τοι τὸν “]}ς} ὃ ιο Π|ελασγοῦ φαίδιμος υἱὸς 

204 βέβρυχε(ν)}) 1ἰ0ι1, βεβούχει τπτ5; βεβούχη ΑὐἸβίορ] δ η68. 

Ὁ Ππ 05.9. δὺ ΒΒ. Ὁ ΠᾺΡ 1. 7. 85: ὩὈΡ ΘΙ! :..811|6}5..27.181: 

20 βοάουσιν] Ῥδοιάο-Ρ]αΐ. νἱΐ. Ἡοιη. 20, βοόωσιν Ἰ10ν]. 

510 οὐ δέ] οὐδὲ 1101]. 



190 Ρ: Πενελάου ἀριστεία 
͵ 

ΧΥΠ “ἡηιπόϑοος ποδὸς ἕλκε χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην, 

590 δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας, 
« " , ὧς ἢ 5 δι Ὁ) Ρ » 

Εχτορι χαὶ Τρώεσσι χαριζόμενος" τόχα δ᾽ αὐτῷ 

ἦλϑε χαχόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύχαχεν ἱεμένων περ. 

τὸν δ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος, ἐπαΐξας δι δμίλου, 

πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην χυνέης διὰ χαλχοπαρήου" 
7 ῦΣ ὡς Ρ ’ Α ὶ οἷ Β] - 

996 ἤριχε δ᾽ ἱπποδάσεια χύρυς περὶ δουρὸς ἀχωκῇ, 

σιληγεῖσ᾽ ἔγχεϊ τε μεγάλῳ χαὶ χειρὶ παχείῃ, 

ἐγχέφαλος δὲ παο᾿ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς γχέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐ ειλῆς 
ς ΄ - 12 ἜΣ ἌΨ , ΡῚ λ3.. ..9} - αἱματόεις. τοῦ δ᾽ αὖϑι λύϑη μένος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

’ δ η τ - 
ΠΙᾳατρόχλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧχε χαμᾶζε 

300 χεῖσθαι: ὃ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο πέσε πρηγὴς ἐπὶ νεχρῷ εεἶσϑι ἔγχ᾽ αὐτοῖο πέσε πρηγὴς ἐπὶ νεχρῷ, 
τῆλ ἀπὸ “αρίσης ἐριβώλαχος, οὐδὲ τοχεῦσιν 

ϑρέιτρα φίλοις ἀπέδωχε, μινυνϑάδιος δέ οἱ αἰὼν 

ἔπλεϑ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος μεγαϑύμου δουρὶ δαμέντι. 

ἽἝχτωρ δ᾽ αὐτ᾽ ἯἽἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
-- 3ηῚ23᾽ « δ "ὕὔ γϑιλ 2η ᾿  ὴ 2) 805 ἀλλ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλχεον ἔγχος 

τυτϑόν: ὃ δὲ Σχεδίον μεγαϑύμου ᾿Ιφίτου υἱόν, 

«Ῥωχήων ὄχ᾽ ἄριστον, ὃς ἐν χλειτῷ Π]|ανοπῆι 

οἰχία γναιετάεσχε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων, 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ χληῖδα μέσην" διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἄχρη 

810 αἰχμὴ χαλχείη παρὰ γείατον ὦμον ἀγέσχεν. 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 

Αἴας δ᾽ αὖ «Φόρχυνα δαΐφρονα «Ῥαίνοπος υἱὸν 
« ΄ Α ὙΕΙ} , Ν ΄ , “ Ἱπποϑόῳ περιβάντα μέσην χατὰ γαστέρα τύψεν 

289. ἕλχε] ἀπο 1100], εἷλχε οδίθιΐϊ. 990 τέγνοντας] τέγοντε 

ΔΠῚ ἴῃ 65. Δ, αποα γ]δοιπ ΑΠΤΘηβῖο ΡὮΠ]]Ο]. ΥἹ Ρ. 22. 908 γαιδ- 

τάεσχε)] ναιξδτάασχε [1Ὀ1]. 



Πενελάου ἀριστεία: Ρ 191 

'δῆξε δὲ ϑώρηχος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 

ἤφυσ᾽. ὃ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

ώρησαν δ᾽ ὕπο τε πρόμαχοι χαὶ φαίδιμος “Εχτωρ᾽ 

᾿ἄργέιοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ γεχροὺς 

«φῬόρχυν ϑ᾽ “Ιππόϑοόν τε, λύοντο δὲ τεύχε ἀπ᾿ ὥμων. 

ἔνϑα χεν αὖτε Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ᾽ ᾿“χαιῶν 
ΞΞΞΞΞΞΞΞ 

Ἴλιον εἰς ἀνέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες, 

᾿Αργέιοι δέ κε χῦδος ἕλον χαὶ ὑπὲρ Διὸς αἶσαν 

'χάρτεϊ χαὶ σϑένεϊ σφετέρῳ' ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾿ἡπόλλων 

Αἰνείαν ὥτρυνε, δέμας Π]|ερίφαντι ἐοικὼς 
; Ὁ ΦΡΩ. 7 [42 ς ΝΥ ΝῚ ,ὔ 

ἱκήρυχ Ἡπυτίδῃ, ὃς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι 
᾿ Ν 
᾿ 
! κηρύσσων γήρασχε, φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς. 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη “]ιὸς υἱὸς ᾿ἡπόλλωγ" 

᾿, Αἰνεία, πῶς ἂν χαὶ ὑπὲρ ϑεὸν εἰρύσσαισϑε 

Ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους 

ἰχάρτεί. τε σϑένεί τε πεποιϑότας ἠγορέῃ τε 

᾿πλήϑεί τε σφετέρῳ, καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας. 

ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσιν 

ἱνίχην. ἀλλ᾽ αὐτοὶ τρεῖτ᾽ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσϑε.““ 

Ι ὡς ἔφατ᾽, Αἰνείας δ᾽ ἑκατηβόλον ᾿ΑΤπόλλωνα 

ἔγνω ἐσάντα ἰδών: μέγα δ᾽ “Εχτορα εἶπε βοήσας" 

» ἔχτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπιχούρων, 

αἰδὼς μὲν νῦν ἴδε, ἀρηιφίλων ὑπ᾽ ᾿᾿χαιῶν 

Π]}λιον εἰς ἀναβῆναι ἀναλκχείῃσι δαμέντας. 

520. εἰς ἀνέβησαν) εἰς ἀνέβησαν τπλτι5. ὁχ ἀοίθυ ον θιι5,. εἰσανέ- 

ἰβησαν οοίοιΐ. 534 χήρυχ Ἱ χήουχι ΠΡ απ ΠΟΡοάίαπο, ὁοΡΡοχ ΐ 
ΕΠ ΓΉ65.;. οἵ. Ἢ 212. 821 εἰρύσσαισϑε)] εἰρύσαισϑε νοὶ ἐρύσσαι- 

σϑε ν6] εἰρύσασϑε νοὶ εἰρύσεσϑε Ἁ1}1}. 980. ὅδε] ἄπο 100], ὥδὲ 
᾽ π γάρς ν Ξ δι ᾿ ΕΞ - ἦε 

[7 ὁθίθ}}1; Υ. ρῥυδϑί. 8 4,1,1. 881 εἰς ἀναβῆναι] εἰσαναβῆναι Ἰἰθν]. 

.Σ »"»" ῶι 

ὧν τῷ Ωι 

590 
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900 

300 
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ἀλλ᾽ ἔτι γάρ τις φησὶ ϑεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς 
ΠΌΣΙΣ ΠῚ ΕΠ) , ἫΝ 2 , ἘΡ εἰ 

Ζῆν᾽, ὕπατον μήστωρα, μάχης ἐπιτάρροϑον εἶναι 

τῷ ῥ᾽ ἰϑὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ᾽ οἵ γε ἕχηλοι 

Π|ἀτροχλον νηυσὶν πελασαίατο τεϑνηῶτα."" 

ἡ ἦτο, χαί δὰ πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἕστη᾽ ὡς φάτο, χαί δὰ πολὺ προμάχ ᾿ ς ἢ 

οἵ δ᾽ ἐλελίχϑησαν χαὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Πχαιῶν. 

ἔνϑ᾽ αὐτ᾽ Αἰνείας “1Ζηόχριτον οὔτασε δουρὶ 

υἱὸν ᾿Πρίσβαντος, “Ἱυχομήδεος ἐσϑλὸν ἑταῖρον. 
Ἁ ὶΝ ’,ὔ 2 3} ,ὔ Ε; ’ὔ’ ’ 5 τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηίφιλος “υχομήδης 

στὴ δὲ ιμιάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν χαὶ ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ ἡ μὰν ἕγγῦυς (α ΐ οι φ Ὁ) 
χαὶ βάλεν “ἽἜππασίδην ᾿Ἷπισάονα ποιμένα λαῶν 

ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶϑαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 
ὃς ῥ᾽ ἐχ ]Π|]αιονίης ἐριβώλακος εἰληλούϑει, 

χαὶ δὲ μετ᾽ ᾿Αστεροπαῖον ἀριστεύεσχε μόχεσϑαι. 

τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρήιος ᾿Ἡστεροπαῖος, 

ἴϑυσεν δὲ χαὶ ὃ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσϑαι" 
γ)ὴ.Ν2 »ὕἹ »ὔ ν Ψες , »ἤὕ Α , 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχε. σάχεσσι γὰρ ἔρχατο πάντῃ 

ἑσταότες περὶ Π]ατρόχκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο. 

“ἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ χελεύωγ᾽" 

οὔτε τιν᾽ ἐξοπίσω νεχροῦ χάζεσϑαι ἀνώγει 

οὔτε τινὰ προμόχεσθϑαι ᾿“χαιῶν ἔξοχον ἄλλων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόϑεν δὲ μάχεσϑαι:" 

ὡς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος. αἵματι δὲ χϑὼν 
ὶ ’ ,ὔ Ν 12 2 »" ,ὕὔ᾿ δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον 

γεχροὶ ὁμοῦ Τρώων χαὶ ὑπερμενέων ἐπιχούρων 

941 τεϑνηῶτα, ΠΟΠΉΜ]Π1 ἴῃ οἷβ. ἅ, τεϑνειῶτα οοίθυϊ (η γε] ηὶ 

ΒΠΡΙ ἃ ΒΟΙΙΡίΟ ἴῃ ἀπΟθΠ185). 544. “ηόχριτον)] “ειόχριτον ΘΙ ΠΟΠ68 

γΘίθροβ. οὕ ππητι8 6χ σοαΠΟΙθι5, “διώχριτον Το] πὶ οοαϊθθθ. 8689 σχε- 

δόϑεν δὲ] σχεδόϑεν τὸ 4111 ἴῃ εἷβ Ο. 
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᾿χαὶ Δαναῶν: οὐδ᾽ οἱ γὰρ ἀναιμωτί γ᾽ ἐμάχοντο. ΧΥΠ 

᾿παυρότεροι δὲ πολὺ φϑίνυϑον" μέμγηντο γὰρ αἰεὶ 

ἀλλήλοις χαϑ᾽ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν. 308 

᾿ ὡς οἵ μὲν μάρναντο δέμας πυρός" οὐ δέ χε φαίης 

οὔτε ποτ᾽ ἠέλιον σόον ἔμμεναι οὔτε σελήγηγ᾽" 

᾿ ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχῃ ἕνι, ὅσσοι ἄριστοι 

ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ χατατεϑνηῶτι. 

οἱ “δ᾽ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐυχγήμιδες ᾿αχαιοὶ 810 

᾿εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ᾽ αἰϑέρι, πέττατο δ᾽ αὐγὴ 

ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης 

᾿ γαίης οὐδ᾽ ὀρέων" μεταπαυόμεγοι δ᾽ ἐμάχοντο, 

ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στογόεντα, 

πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ᾽ ἐν μέσῳ ἄλγε᾽ ἔτασχον -ι ζι 

ἐπ Α [, Ἶ ΜῚ ,ὔ, -» 

ἠέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ γηλέι χαλχῷ, 

ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν. δύο δ᾽ οὔ πω φῶτε πεπύσϑην, 
᾿Σ ,ὔ ’, » κὶ 2 ,ὔ ’ὔ 

ἀνέρε χυδαλίμω Θρασυμήδης ᾿Αντίλοχός τε, 

ΠΙἊατρόχλοιο ϑαγνόντος ἀμύμονος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 

ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσϑαι" 880 

τὼ δ᾽ ἐπιοσσομένω ϑάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων 

γόσφιν ἐμαρνάσϑην, ἐἔπεὶ ὡς ἐπετέλλετο Νέστωρ 

ὀτρύνων πόλεμόνδε μελαινάων ἀπὸ γηῶν. 

τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖχος ὀρώρει 

865 φόνον] ΡΙΘατιθ. ἐππὶ ΠΙάγιηο, χόλον 1), “τόνον Ῥατεοῖ. 

800 οὐ δὲ] οὐδέ 110 ν]. 808 μάχῃ ἔνι] Αὐἱβέορμαποβ, μάχης 

ἔπι ϑ᾽ νὰ] μάχης ἐπί 9᾽ Ἰἰρυῖ ρΙοιίαιθ, μάχη ἔπι ϑ᾽ νϑὶ μάχη 
ΒῚ , δὲ . , ΒΥ Ψ ΓΡΤΟΝ . . . Ἴ Ν ᾿, 

ἐπι . Ῥαϊοῖ, μάχης ὅτι Ππιβία 118. ὅσσοι] ᾿ἰν]; ἐπὶ τόσσον 

Ζεποδοίιιβ, ἐπεί ϑ᾽ ὅσσον ἃρποβοίίπι" οχ ΒΟ ΠΟ] 5. ΥἹοίου ἃ 8 οὐ. ΘΟ οἷ 

ΑΠο]. 809 χατατεϑγηῶτι)] ται] ἴῃ οἷβ ἃ, χατατεϑνειῶτι το]απί. 

819. ϑανόντος] πεσόντος Ῥαιιοῖ ἴῃ οἷβ. (1. 



ΧΥΠ 
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ἀργαλέης" χαμάτῳ δὲ καὶ ἱδρόι νωλεμιὲς αἰεὶ 
ΙΑ ; -Ὁ , δι 2 ς , ς , γούνατά τε χνῆμαί τε πόδες ϑ᾽ ὑπένερϑεν ἑχάστου 

χεῖρές τ᾽ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοισιν 

ἀμφ᾽ ἀγαϑὸν ϑεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην 

λαοῖσιν δώῃ τανύειν, μεϑύουσαν ἀλοιφῇ" 

δεξάμενοι δ᾽ ἄρα τοί γε διαστάντες ταγνύουσιν 

κυχλόσ᾽, ἄφαρ δέ τε ἰχμὰς ἔβη, δύνει δέ τ᾽ ἀλοιφὴ 

πολλῶν ἑλχόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό" 
«ι [σὲ ἌΣ Ν "ἷ , 2 , Δ ,ὔ 

ὡς οἱ γ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα νέκυν ὀλίγῃ ἕνὶ χώρῃ 
ς δ , ᾿ ᾿ 7 2, , 

δίλχεον ἀμφότεροι" μάλα δέ σφισιν ἕλσιξετο ϑυμός, 

Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ ᾿ἡχαιοῖς 

γῆας ἔπι γλαφυράς. περὶ δ᾽ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει 

ἄγριος" οὐδέ κ᾽ ᾿ἄρης λαοσσόος οὐδέ κ᾽ ᾿“ϑήγη 

τόν γε ἰδοῦσ᾽ ὀνόσαιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα μιν χόλος ἵζχοι. 
τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόχλῳ ἀνδρῶν τε χαὶ ἵππων 

», “ ΣΙ ’ εἴ ,ὔ ᾿ Ψ ) "ὕἷὔ , ἤματι τῷ ἐτάνυσσε καχὸν πόνον: οὐδ᾽ ἄρα πώ τι 

ἤδεε Πάτροχλον τεϑνηότα δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

πολλὸν γὰρ ἀπάνευϑε νεῶν μάρναντο ϑοάων, 
ἐᾷ «, , ’ »ἷ 2, “-“ 

τείχει ὕπο Ἰρώων' τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο ϑυμῷ 

τεϑνάμεν, ἀλλὰ ζωόν, ἐνιχριμῳφϑέντα πύλῃσιν, 

985 ἱδρόι] ἱδρῷ 10. 8981 μαρναμένοισιν) πομη.}}} ἴῃ οἷβ Ὁ, 
ΡΓοΡαίπμη Βομί]οῖο, μαργαμένοιιμ Α1) το απὶ 100]. 890 εἵλχϑουν]) 00] 

οαπὶ Ηοιοαἴαπο (Δα Ν 548) οἱ Αὐἱβίαθομο (ν. λιάνιοῖ ΑΗΤ᾽ 1 438 56.); 

ξλχεξον θα ϊίουθθ ροϑὶ ΘΡ᾿ ΖΗΘ. δέ σφισι») ΤΠΠΌΡῚ [ῈΓ 6 ΟἸΉΠΘΒ, γάρ 

σφισιν πππι8 οἱ θα Πο ΕἸο ΘηΠὰ. ξλσιετο)] Ρ]θυΐαιιθ ἴῃ οἷβ ΟἹ), 

ἤλσσδτο γὙϑ απ ἴῃ οἷ8 Α. 402 τεϑνηότα)] Ῥϑιοὶ, τεϑνηῶτα Α, 

τεϑγνειῶτα 1), τεϑγειότα (Σ οἱ ὑϑ]απ. 408 γὰρ] γάρ ῥ᾽ ἈΠ] ἴῃ 

65. Ὁ; ὉΠ ἈΠΟ 51, ΠΡ 2}: 



ἹΠενελάου ἀοιστεία: Ρ 
ΩΝ 

Ρ᾿ 5) , 2 " 3 δὲν ᾿ 2 "ὦ ἂν ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν, 

᾿ ἐχπέρσειν πτολίεϑρον ἄνευ ϑεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ" 

᾿ πολλάκι γὰρ τό γε μητρὸς ἐπεύϑετο νόσφιν ἀχούων, 
Ι [σὲ ς 2 ,, - ᾿Ὶ [έ ’ὔ 

᾿ ἢ οἱ ἀπαγγέλλεσχε Διὸς μεγάλοιο γόημα. 
! ᾿ 7 ) »ὔ «ς ,, δὴ ΄, ἘΠ 2 ’ δὴ τότε γ᾽ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὕσσον ἐτύχϑη 
| ’ . Θν ς Χ ,ὔ 2 ΒῚ ς -“ 

μήτηρ, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὥλεϑ᾽ ἑταῖρος. 

οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεχρὸν ἀχαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντε 
9 Ν α Χ, ὑτυς χοὸ ς 

Χ ᾿Ὶ , ᾿ 2 ὴ ΚΙ -» 
γωλεμὲς ἐγχρίμσιτοντο χαὶ ἀλλήλους ἐγνάριζον. 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ᾿χαιῶν χαλχοχιτώνωγ" 
] 5» [) ) ᾿ Το, , 2 χ . 5 , 9 

»ὐ φίλοι, οὐ μὰν ἡμιν ξυχλεὲς ἀπογέεσϑαι 

γῆας" ἔπι γλαφυράς" ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα 
-" , ΄ ὭΣ ), ᾿ , ὶ . πᾶσι χάνοι. τό χὲεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ χέρδιον εἴη, 

εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεϑήσομεν ἱτιποδάμοισιν 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι χαὶ χῦδος ἀρέσίγαι."" 

ὡς δέ τις αὖ Τρώων μεγαϑύμων αὐδήσασχεγ᾽" 
Θ᾽ , 5 ᾿ -“ 2 γ , »Ἥ δ Ὶ Σ 

»κὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ᾽ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι 

πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο.“ 

ὡς ἄρα τις εἴπεσχε, μένος δ᾽ ὄρσασχεν ἑχόάστου. 
ὧς [4] Ν, , , σ δὴ δ᾽ 2 τ δὲ ς οἱ μὲν μάρναντο, σιδήρειος ὁ᾽ ὀρυμαγθὸὺς 

, 2 . γε: ᾿.2 2 , 2 , χάλκεον οὐρανὸν ἵἷχε δι᾿ αἰϑέρος ἀτρυγέτοιο" 
(οἱ ἐ 1.9 2 ᾿δ 4 2 ᾿ »» 

ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευϑεν ἐόντες 

κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυϑέσϑην ἡγιόχοιο 

ἐν χονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ “Εχτορος ἀνδροφόνοιο. 

ἢ μὰν Αὐτομέδων 4ιώρεος ἄλκιμος υἱὸς 

πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι ϑοῇ ἐπεμαίετο ϑείνων, 

πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδαε, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ" 

498. ἑχάστου] ἴδ] [δ 8. οἴθπθθ, ἕχαστος (", ἑταίρου 
Πουιαηδ. 481 προσηύδαε] προσηύδα (προσηῦδα 10) ΤῸΝ]. 
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τὼ δ᾽ οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν ᾿ Ἑλλήσποντον 
ἠϑελέτην ἰέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ᾽ ᾿ΑΙχαιούς. 

ἀλλ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥϊ τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 

ἀνέρος ἑστήχῃ τεϑνηότος ἠὲ γυναικός, 
« , ᾽ , ΑΙ , δί »ὕ᾿ 
ὡς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα ὀίφρον ἔχοντες, 

οὔδει ἐνισχίμιψαντε καρήατα' δάχρυα δέ σφιν 
Ἁ Ν , ,ὔ Οὰ ᾽ὔ 

ϑερμὰ χατὰ βλεφάρων χαμάδις δέε μυρομένοισιν 
ς “ ’ὔ δὴ Ν [2 ᾿ ἡγιόχοιο πόϑῳ, ϑαλερὴ δὲ μιαίνετο χαίτη 

, »- Εν ᾿ ᾿ γ , 
ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωϑεν. 

μυρομένω δ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 

κινήσας δὲ χάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν" 

»α δειλώ, τί σφῶι δόμεν {Π7{ηλῆι ἄνακτι 
͵ 

ϑνητῷ, ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν ἀγήρω τ᾽ ἀϑανάτω τε; 

ἢ ἵνα δυστήγοισι μετ᾿ ἀνδράσιν ἄλγε᾽ ἔχητον; 
2 Χ , , », ες» , . ΟΝ 

οὐ μὲν γάρ τί που ἔστιν ὀιζυρώτερον ἀνδρὸς 

πάντων, ὅσσα τὲ γαῖαν ἔπι πγείει τὲ χαὶ ἕρπει. 

ἀλλ᾿ οὐ μὰν ὑμῖν γε χαὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 

ἽἝχτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται᾽ οὐ γὰρ ἐάσω. 

ἢ οὐχ ἅλις, ὡς χαὶ τεύχε᾽ ἔχει χαὶ ἐπεύχεται αὔτως; 

σφῶιν δ᾽ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
ὄφρα χαὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐχ πολέμοιο 

- ,ὔ ὔ ᾿ 2 , - 3) ,ὔ 

γῆας ἔπι γλαφυράς" ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω 

χτείγειγν, εἰς ὃ χὲ νῆας ευσσέλμους ἀφίχωνται 
δύ 2 ΡΝ “- τ ον Τα , ς ᾿ )) {{ 
ὕῃ τ᾽ ἠἕλιος καὶ ἐπὶ χνέφας ἱερὸν ἕλϑη. 

ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠύ. 

48ϑῦ ἑστήχῃ) ἑστήχει νο} εἱστήχει ΠΡ], οουγοχὶ Ο. Ἡθιηᾶπῃ; 
ν. 4 488. τεϑνηότος] Δ οἱ {{68 41], τεϑγῃότος τπι8, τεϑυειότος 

ν6 1 τεϑγειῶτος Ὀϊῃὶ ἴῃ οἷβ. (Ὁ. 480 ἔχοντες] ἔχοντε 8111. 

ον χα ὠψίνυλον κατ᾿ κυπλυκολνονδδνκι» οὐψοντοτρε. ὑπρνκόυνραμαρ 
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τὼ δ᾽ ἀπὸ χαιτάων χονίην οὐδάσδε βαλόντε 
᾿ ΘΗΝ Ὁ Φ0 { ᾿ ς» " - ὙΕῚ , 
ῥίμο᾽ ἔφερον ϑοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας χαὶ -χαιούς. 

τοῖσι δ᾽ ἔτ᾽ Αὐτομέδων μάχετ᾽ ἀχνύμενός περ ἑταίρου ' Ι ΕΟ 5 ΕΣ ΦΕΟΙΟΟῦ; 
᾿ ἵπποις ἀίσσων ὥς τ᾽ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας" 

ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσχεν ὑπὲχ Τρώων ὀρυμαγδοῦ, 

᾿ῥεῖα δ᾽ ἐπαΐξασχε πολὺν καϑ' ὅμιλον ὀπάζων. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἥρει φῶτας, ὅτε σεύ διώκειν" ἀλλ᾽ οὐχ ἧξει φῶτας, ὅτε σεύαιτο διώκειν 

᾿οὐ γάρ πως ἦν οἷον ἐόνϑ'᾽ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ ' γὰρ πῶς ἢ - αν, φρς 

᾿ ἔγχει ἐρορμᾶσϑαι καὶ ἐπισχέμεν ὠχέας ὕιπους. 
ν΄ Ὸ ἽΝ ν᾿ 7 Ὁ » ϑυύυοΝ 2») δὶ ᾿Ὶ { η τὰ ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν 

᾿λχιμέδων υἱὸς “αέρχεος 4ἱμονίδαο" 

᾿στὴ δ᾽ ὄπιϑεν δίφροιο χαὶ ὐτομέδοντα πιροσηύδα" 

»»ὐτόμεδον, τίς τοί νυ ϑεῶν νηχερδέα βουλὴν 

᾿ ἐν στήϑεσσιν ἔϑηχε χαὶ ἐξέλετο φρένας ἐσϑλάς; 

οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 

᾿ μοῦνος" ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέχτατο, τεύχεα δ᾽ “Εχτωρ 

αὐτὸς ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο." 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτομέδων προσέφη 4Διώρεος υἱός" 

»“λκίμεδον, τίς γάρ τοι ᾿Αχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος 
« ᾿ ΥΩ Ἔ Ἄν ἐν ὃ ἜΤ , 

Ἱιπὼν ἀϑανάτων ἐχέμεν ὁμῆσίν τὲ μένος τε, 
ν 9 

Ρ] ΣᾺ ,ὔ Σ { ᾽ὔ ’, ᾿] Ζ ᾿ ΜΗ 

εἰ ἡ Π]άτροχλος ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

ζωὸς ἐών; νῦν αὖ ϑάνατος χαὶ μοῖρα χιχάγει. 

ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα χαὶ ἡνία σιγαλόεντα 
δέ 2 χεὶν ἣ» [4 2 , » , {{ ἕξαι, ἐγὼ δ᾽ ὕιπων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι. 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αλκιμέδων δὲ βοηϑόον ἅρμ᾽ ἐπορούσας 

4060 ἐπισχέμεν) ἐπισχεῖν, ἐπισχνεῖν 5ἴηρι, ἐσείσχει»» ΛΟ] π]. 

401 κἱμονίδαο) ᾿ομμ}}} ἢ οἷβ ἃ, “Ζἐμονίδαο 1) οἵ ἀπτιβ. ὁχ ἈΠΠ15, 
“Ἰρμονίδαο Ο εὐ γο]ατ. 481 βοη ϑόον) Ῥ]θυϊατιθ απ ΑΥΙΒΙΆΡΟΙΙΟ, 

βοῇ ϑοὸν Α οὐ ἄπο ἅ1}}; βοηϑόος οο]]αἴο Ν' 4ττ ἐοπίθοῖ ῬΘΡΡΙμιΙΘΙ]6ι, 

ΧΥΠ 

400 

480 



ΧΙ 

400 

49 

ὅ00 
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-,᾿ 

καρπαλίμως μάστιγα χαὶ ἡνία λάζετο χερσίν, 

Αὐτομέδων δ᾽ ἀπόρουσε. γόησε δὲ φαίδιμος “Ἔχτωρ, 

αὐτίχα δ᾽ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 
Ρ] ᾽ὔ , ’, ,ὔ 

»» Ἱἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλχοχιτώγων, 

ἵππω τὠδ᾽ ἐνόησα ποδώχεος Αἰακίδαο 
3) , , Ἂν ς ’ὔ -“" ἐς πόλεμον προφαγέντε σὺν ἡγιόχοισι χαχοῖσιν. 

“ 2 ,ὔ «ς -" 2 , - 

τῷ χεν ξελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε ϑυμῷ 
ι ! ν ! Ἐς ΞΥᾺ 

σῷ ἐϑέλοις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηϑέντε γε νῶι" 
ι ᾿ 5» α Ὥ φ Ἅ5Ι ῆ ᾿ 

τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασϑαι ᾽ρηι."“ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἐὺς πάις ᾿Αγχίσαο" 

τὼ δ᾽ ἰϑὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὥμους 

αὔῃσι στερεῇσι, πολὺς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός. 

τοῖσι δ᾽ ἅμα Χρομίος τε καί “ἥρητος ϑεοειδὴς 

ἤισαν ἀμφότεροι: μάλα δέ σφισιν ἔλπετο ϑυμὸς 

αὐτώ τε χτενέειν ἐλάξιν τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους. 
’ » δ ΟΝ ΟΣ η ἢ ἜΣ Ψ , γήπιοι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον ἀναιμωτί γε νέεσϑαι 

αὖτις ἀπ᾿ Αὐτομέδοντος" ὃ δ᾽ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ 

ἀλχῆς χαὶ σϑένεος πλῆτο φρένας ἀμφιμελαίνας" 

αὐτίχα δ᾽ ᾿“λκιμέδοντα προσηύδαε πιστὸν ἑταῖρον" 

»»“λχίμεδον, μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους, 
ΒῚ Ν »432 ΡΒ] , ,ὔὕ Ξ 5) Ἁ 2 ’ 

ἀλλὰ μαλ εἐμπγείοντε μεταφρένῳ" οὐ γὰρ ἐγώ γὲ 

“Ἔχτορα Π]|ριαμίδην μένεος σχήσεσϑαι ὀίω, 

ΕΘ Δ ΠΟ ΒΥ ΒΟ] 96. σὰ ἨἩοιηθν (1888) ρΡ. 8. 488 τῷ κεν] ἴΐα 

γ6] τῶ χὲν [10}1 [616 ΟἸΠΏΘ5, τώ χδν {Ππ|18 πη Επιβίαί 10. οὐ θα! 016 

Ποιπᾶπᾶ. 489 ἐϑέλοις] Ο᾽ οὐ 411], ἐϑέλεις (ον ϑιιρηα βουρίο ἴῃ Α) 

᾿οδίοσῖ; οὗ Ψ2. 894. 49 ἔλητετο] ποὴ ρϑιεὶ ἴῃ οἷβ ἢ, ἤλπετο ΔῸ 

ΤΠ]. 490 ἑλάει»)] ἑλέειν ἄπο 100], ἐλάαν οἴου. 800 προσ- 
ηὐδαε] προσηύδα (προσηῦδα [9) 110 Υ]. 01 ἵππους] ἵπστω ποπ- 
ΠΜΠ| τη οἷβ Ὁ. 
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πρίν γ᾽ ἐπ᾿ ᾿ἀχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω ΧΥΠ 

γῶι χαταχτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν 50 

᾿ργείων, ἤ χ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλώῃ.“ 

ὡς εἰπὼν Αἴαντε χαλέσσατο χαὶ Μενέλαον" 

»»“αντ᾽ ““ργείων ἡγήτορε χαὶ Μεγέλαε, 
Ἂν ᾿ κ ᾿ 5. , . « »ἤὔ 
ἢ τοι μὲν τὸν νεχρὸν ἐπιτρόπεϑ᾽, οἵ περ ἄριστοι, 

ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάμεν χαὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν, δ10 

γῶιν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἡμαρ" 

τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον χάτα δαχρυόεντα “ , Ν ΣῊ τ ἘΡῊ, ὮΝ 

“Ἔχτωρ Αἰνείας ϑ᾽, οἱ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. 
2 - ὮΣΕ Ὁ. ᾿ - - 3) , - Ξ 
ἀλλ᾽ ἡ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται 

Φι »᾿ σι ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν 4΄τπὸὁ πάντα μελήσει.“ 

ἢ δα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσχιον ἔγχος 

καὶ βάλεν ᾿“ρήτοιο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 
[4Ὶ Ὶ 2 »ὕ 7 ὶ οἾ Ὶ "ὔ ’ὔ ἣ δ᾽ οὐχ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός, 

γειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 
ν3. ..6} «ς 2 νι ) Ὡν », , »»»,; ΡΣ , 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεχυν αἰζήιος ἀνήρ, οι τῷ φ 

χόψας ἐξόπιϑεν χεράόων βοὸς ἀγραύλοιο, 

οἶνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὃ δὲ προϑορὼν ἐρίπῃσιν, 
«' πρυταν ΚΕΡ ᾿ , [7 τ τ᾿ δέ ἘΦ, "δ 

ὡς ἄρ᾽ ὃ γε προϑορὼν πέσεν ὕπτιος" ἔν ὁέ οἱ ἔγχος 
΄ 13 2 ᾿ 2 ’, " 

γηδυίοισι μάλ᾽ ὀξὺ χραδαινόμενον λύε γυῖα. 

σι τΘ ϑι ἽὝἭἜχτωρ δ᾽ Αὐτομέδοντος ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ" 

ἀλλ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος" ὦ ει ἫΝ χαλᾷ 7γχος 
’, Ν ,ὕ δ 2 2 ’, ΝΑ Ἁ πρόσσω γὰρ χατέχυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιϑεν δόρυ μαχρὸν 

», ᾿ , "» 5) ΉΤΟ , ὄ οὔδει ἐνισχίμφϑη, ἔτι δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχϑη 

ὅ06 ἁλώῃ] ΒΕΚΚοΡ ", ἁλώιη Α, ἁλώη ὀοτρ!ανοβ, ἁλῴη ἘαΒ ΓΒ], 

ἁλώην ἀππ8 οοοθχ, ἁλοίη ρϑιοί. 509 οἵ περ] δσ(σ)οι Ῥαποὶ ἴῃ 
οἷβ. (Ὁ. 

Ἠοπιρυὶ Πὰς. Υ0]. 11. 10 
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ΧΥ͂ΙΙ ἔγχεος: ἔνϑα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος Ἴἥρης. 

ὅ80 χαί νύ χε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν ὁρμηϑήτην, 

εἰ μή σφω ἍἯἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, 

οἵ δ᾽ ἤλϑον χαϑ' ὅμιλον ἑταίρου χικλήσχοντος. 

τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτι 5 οβήη 5. ὑχίθο) Θ 
“Εχτωρ “Ἵ1ἾἸᾺῪΨΝείας τὲ ἰδὲ Χρομίος ϑεοειδής" 

δ8δ ρητον δὲ κατ᾽ αὖϑι λίπον δεδαὶγ μένον ἦτορ 

κείμενον. αὐτομέδων δὲ ϑοῷ ἀτάλαντος ᾽ἥρηι 
, » 2 ΡῚ ,ὔ Ν 2 », »ἷἤ »ἷἤ] Ξ 

τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

»ἢ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μᾶαενοιτιάδαο ϑανόντος 

χῆρ ἄχεος μεϑέηκα, χερείονά περ χαταπεφγών.“" 
«ι 2 Ν δὰ , ς Ν »ὕ Ἵ ,ὔ ὅ0 ὡς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα 

ϑῆκ᾽, ἂν δ᾽ αὐτὸς ἔβαινε, πόδας χαὶ χεῖρας ὕπερϑεν 

αἱματόεις ὥς τίς τὲ λέων χατὰ ταῦρον ἐδηδώς. 

ἂψ δ᾽ ἐπὶ Πὼατρόχλῳ τέτατο χρατερὴ ὑσμίνη 
Ψ , “Δ ΣΡ, ὶΝ Ἐπ ΡΑ ,ὔ ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖχος ᾿ϑήγη 

ὅ40 οὐρανόϑεν χαταβᾶσα᾽ προῆχε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς 

ὀρνύμεναι Δαναούς" δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτοῦ. 

ἠύτε πορφυρέην ἴριν ϑνητοῖσι τανγύσσῃ 

Ζεὺς ἐξ οὐρανόϑεν, τέρας ἕμμεναι ἢ πολέμοιο 

ἢ καὶ χειμῶνος δυσϑαλπέος, ὃς δά τε ἔργων χξι͵ 5 τὸς Ξῷ, 5 Ν 0γ 

ὅ80 ἀνϑρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χϑονί, μῆλα δὲ κήδει, 
[4 ὡς ἣ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυχάσασα Ἑ αὐτὴν 

ῦ84 τε ἰδὲ! τ᾽ ἠδὲ 110ν], ππαπίανι 1. Ἡ. οΙΒ δᾶ ᾿γιηη. ΟθγῈΥ. 

νυν. 19. {ΡΣ 1 11: 89. χατατῦξρνών) Τυνδηηΐο, χατα- 

στέφνων ἸἸΌΡΙ οππὶ ΑὐἹβίαροιο ; {Ππ6 ῬΥΪΠηπ5. γθοθρὶς ΒΌΚΚον, Οὐ. ΠῚ 827. 

541 ἂ»] ἀνὰ 81} ἴῃ 615 10. 540. 846] ΠιΔομηηδηησιῃ (Βοί 6 ἢ- 

ἐπηρθηϑ 78) 560 11 ἀαμηπαμπέ ΒΟΙΚΚοΥ 5, ΤΠ αθηΐΖθι, 411; ῬΓΙΟΥΘα ἀδπηπᾶς- 

γοῦαύ Ζοποάοίμβ. 
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δύσετ᾽ ᾿χαιῶν ἔϑνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕχαστον. 
-“ ῬᾺ ΡῚ ,ὔ ΟΝ 2 ,ὔ » δὲ 

πρῶτον δ᾽ ᾿Ἵτρέος υἱὸν ἐποτρύγνουσα προσηύδα 

ἴφϑιμον Μενέλαον --- ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύϑεν ἧεν ---, 

εἰσαμένη «Ῥοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν" 

»Οοὶ μὲν δή, Μενέλαε, κατηφείη χαὶ ὄνειδος 

ἔσσεται, εἴ κ᾽ ᾿Ἵχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον 
, ἴ » ,ὔὕ ’, ς ͵ὔ 

τείχει ὕπο Τρώων ταχέες χύγες ἑδλκήσουσινγ. 
γ2ηη32 2») - » δὲ χ « { 
ἀλλ᾽ ἔχεο χρατερῶς, ὄτρυνε θὲ λαὸν ἅπαντα. 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 
“»" "ὕὔ ᾿Ὶ ,ὔ 2 Ἂν 2 ’ὔ 

»“Ῥοῖνιξ, ἅττα γεραιὲ παλαιγεγές, εἰ γὰρ “429ήγη 

δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ᾽ ἀπερύχοι ἐρωήν᾽ 

τῷ κεν ἐγώ γ᾽ ἐϑέλοιμι παρεστάμεναι χαὶ ἀμύνειν - 

Π])ατρόχλῳ᾽: μάλα γάρ μὲ ϑανὼν ἐσεμάσσατο ϑυμόν. 
ΠΝ 5, Ὑν Ὑ7 εἰ ὁ ᾿ 2) ᾽ς 5. Ῥ Ὁ. ,ὔ 

ἀλλ᾽ “Εχτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος οὐδ᾽ ἀπολήγει 

χαλχῷ δηιόων. τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει." 

ὡὥὡς φάτο. γήϑησεν δὲ ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿4ϑήνη, 

ὅττι δὰ οἱ πάμπρωτα ϑεῶν ἠρήσατο πάντων. 

ἐν δὲ βίην ὥμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔϑηκεν 

χαί οἱ μυίης ϑάρσος ἑνὶ στήϑεσσιν ἐγῆχεν, 

ἢ τε ζΧαὶ ἐργομένη μάλα περ χροὺς ἀγνδρομέοιο 
2 , ὶ , ᾿ κὔ ς ὍΔΕ Σ ὙΨῸ , Ἂ 
ἰσχανάει δαχέειν, λαρὸν δέ οἱ αἷμ᾽ ἀνθρώπου 

,ὔ ’ὔ Ὁ 9 5} ἊΣ: 

τοίου μιν ϑάρσευς τιλῆσε φρένας ἀμφρφιμελαίνας. 

βῆ δ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀχόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

ἔσχε δ᾽ ἐνὲ Τρώεσσι Π|ωυδῆς ὑὸς ᾿Πετίωγος 

ἀφγειός τ᾽ ἀγαϑός τε μάλιστα δέ μιν τίεν “Εχτωρ 

08 ῥὰ οἱ] ῥά οἱ ᾿ἰρνῖ, παπίανὶς ΒΟΚΚον 5, 512 ἰσχανάξει] 

ἰσχανάᾳ Ἰἰθνϊ. λαρὸν δέ] Ἐπιδία ἶτπι5. οὐ ἴῃ τηᾶῦρῖπθ Ἡθηνοιβ. δ5[6- 
ῬΙαππι5, λαρόν τε οοαϊοοδ: δέ τϑοθρουιηΐ ΤΠ ποπίζου, Νάθποῖς, Δ}Π, 

10 ὑὸς] υἱὸς 1101]. 
ΤΟΣ 

ΧΥΠ 

σι - σι 
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ὶ ΕΝ ὔ ς ς - 2 ,ὔ 3} ,’ 

δήμου, ἐπεί οἱ ἑταῖρος ξην φίλος εἰλαπιναστής. 

τόν δα χατὰ ζωστῆρα βάλε ξανϑὸς Μενέλαος 

ἀίξαντα φόβονδε, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" 

δούπησεν δὲ πεσών. ἀτὰρ ᾿Ατρεΐδης Μενέλαος 
Ἀ ς Ἀ ’, "ὕὔ ᾿Ὶ 2 ς ,ὔ 

γεχρὸν ὑπὲχ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἔϑνος ἑταίρων. 

ἽἝχτορα δ᾽ ἐγγύϑεν ἱστάμενος ὥτρυνεν ᾿ἭἽπόλλων, 

«Ῥαίνοπι ᾿Ἰσιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων : ᾽ 

ξείνων φίλτατος ἔσχεν, ᾿Ἰβυδόϑι οἰχία ναίων" 

[τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἑχάεργος ᾿ἡπόλλων"] 

» Εχτορ, τίς χέ σ᾽ ἔτ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν ταρβήσειεν; 

οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γ 
Ε ΄ ΣᾺ ΞῊ Ἔλες -» Ὧ 27) Ἂ Ἐ  Υ, 

μαλϑαχὸς αἰχμητής" νῦν οἴχεται οἷος ἀείρας 
Ν ς Ἁ , δ ᾿» ᾿Ὶ .ς - 

ΨέχΟοῦΥ 7τ1ὲ Τρώων, σον ὸ ἐχζτανὲε πιστὸν ΣΕΑΙΘΟΥ 

.ἐσϑλὸν ἐνὲ προμάχοισι, ΠἸοδῆν ὑὸν ᾿Πετίωγνος.““ 
ει ; Ν 12 »ἷἤ ὔ Ξ) [4 ,ὔ 

ὡς φάτο: τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐχάλυψε μέλαιγα, 
- ὶΝ ΕΑ, , , "ἷ η -“" βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑμένος αἴϑοπι χαλχῷ. 

χαὶ τότ᾽ ἄρα Κρονίδης ἕλετ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν 

μαρμαρέην, δὴν δὲ κατὰ νεφέεσσι χάλυινεν. 

ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ᾽ ἔχτυπε, τὴν δ᾽ ἐτίναξεν" 

νίχην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ᾽ ᾿Αχαιούς. 
- , , 5 λ ΄ 

πρῶτος ΠΠ]ηνέλεως Βοιώτιος ἠρχϑξ φύβοιο. 

βλῆτο γὰρ ὦμον δουρί, πρόσω τετραμμένος αἰεί, 
», . ΝΌΣΟΥ Ρ , Ψ Ο᾽.5 , », ἄχρον ἐπιλλίγδην" γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις 

ς 

Ν 

585] οἸητη {πη ΘΟΙΏΡ] 165 ἴῃ 615 ἃ; οἵ Καὶ 191. δ81 πάρος 

γ8] Δ, πάρος περ οθίρι. 90. ὑὸν] υἱὸν 101], υἱ΄ οοπίθοοιαΐ 
Βομί]ονυ. ὅ99 ἐπιλλίγδην»)] ἄπο ὃχ ὑϑοθηθουῖθι5, ἐστὶ λίγδην Ὁ), 

τον ἐπτιλίγδην το]ϊααί. 000 γάρ ῥ᾽ ἔβαλε] δ᾽ οτεπιαΐ ρῥϑιοῖ, «Ε΄ Ῥθπ6 
ὁοπίθοιί ΒΟΙΓΚΟΡ: οἱ. “ὁ 104. ξΣ 821. ο ὅ70. 

αἰχμὴ Πουλυδάμαντος" ὃ γάρ δ᾽ ἔβαλε σχεδὸν ἐλϑών. 

πισν νυν"τὐν τσ ἋἍἝἉϑρἧτνν δσσρσρσσΠοΠοῇ΄ΎΎ 

“νυ Άψου 



ΠΠε»ελάοι: ἀριστεία ΕΣ 149 

᾿«“ἽὩἜήιτον αὖϑ' “χτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ χαρπῷ ΧΥΠ 
Ι΄ οἷ 2 ΄ , “- ἐκ , Ἔ ᾿ υἱὸν ᾿Αλεκτρυόνος μεγαϑύμου, παῦσε δὲ χάρμης 
Ι ,ὔ Ν ’ὔ ΡῚ " 2 Ἷ, 2) -" 

᾿ τρεσσὲ δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἕλπιετο ϑυμῷ 

ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχέσσεσϑαι Τρώεσσιν. 

ΟἽἝχτορα δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς μετὰ “ήιτον ὁρμηϑέντα θοῦ 

᾿ βεβλήχει ϑώρηχα κατὰ στῆϑος παρὰ μαΐζόν᾽ 

ἐν χαυλῷ δ᾽ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δ᾽ ἐβόησαν 

Τρῶες. ὃ δ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἀχόντισε Δευχαλίδαο 
2 

δίφρῳ ἐφεσταότος. τοῦ μέν ῥ᾽ ἀπὸ τυτϑὸν ἅμαρτεγ" 

αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά ϑ᾽ ἡνίοχόν τε 6010 

Κοίρανον, ὅς ῥ᾽ ἐκ “ύκτου ἐυχτιμένης ἕπετ᾽ αὐτῷ, --- 

πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας 

ἤλυϑε, καί χε Τρωσὶ μέγα χράτος ἐγγυάλιξεν, 
2 Χ Ψ τ δι » [{ - 

εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώχεας ἤλασεν ἵππους 
ν - Χ , 5 »ὔ ὰχ ᾿ - Ἄττὴς 

καὶ τῷ μὲν φάος ἦλϑεν ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἤμαρ, 015 

αὐτὸς δ᾽ ὥλεσε ϑυμὸν ὑφ᾽ “ἔχτορος ἀνδροφόνοιο" -- 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναϑμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ὀδόντας 

ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην. 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ἡνία χεῦεν ἔραζε 0 ἐξ ὀχέων, κατ ἡγία χ ραζε. 

καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσιν 020 

κύψας ἐχ πεδίοιο, καὶ ᾿Ιδομενῆα προσηύδα" 

μάστιξ νῦν, ἧός χε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι" 
’ Ὁ Ν 5) » τἢ 2 2 , ’ ΡῚ - {{ 

γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτός, δ τ᾽ οὐκέτι κάρτος ᾿Αχαιῶν. 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἵμασεν χαλλίτριχας ὕιπους 
δ γῆας ἔπι γλαφυράς" δὴ γὰρ δέος ἔιμσιεσε ϑυμῷ. 02 

004 μαχέσσεσϑαι] μαχέσσασϑαι, μαχήσασϑαι 5᾽ηΡῚ1, παχή- 

σεσϑαι το]ϊαι. Ο10 ὃ Πγριόναο] Τ0υ]: δ᾽ γ᾽ ̓ Ιδομενῆος Ῥ᾽ΟΡοβι 

ΒΘμί]θν, βου ρβοιυπηΐς ΠιθηΐΖοι", ΕὙΔμΪκο, ΟἸυϊθί. 018 πρυμνόν] 00]. 

σερυμνούς] 1)πθηίΖοι". 022 ἧός χε] δἵως κξ 1100]. 
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οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον 

Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλχέα νίχην. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

»ὦ πόποι, ἤδη μέν χε, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 

γνοίη, ὅτι Τρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 

τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε᾽ ἅπτεται, ὃς τις ἀφείη, 

ἢ καχὸς ἢ ἀγαϑός: Ζεὺς δ᾽ ἔμπης πάντ᾽ ἰϑύνει" 

ἡμῖν δ᾽ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην, 

ἠμὲν ὅπως τὸν γνεχρὸν ἐρύσσομεν ἠδὲ χαὶ αὐτοὶ 

χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεϑα νοστήσαντες, 

οἵ που δεῦρ᾽ ὁράοντες ἀχηχέατ᾽ οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 

ἽἝχτορος ἀνδροφόνοιο μένος χαὶ χεῖρας ἀάπτους 

σχήσεσϑ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσϑαι. 

εἴη δ᾽ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τόχιστα 

ΤΠ|ηλείδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀίομαι οὐδὲ πεπύσϑαι 

λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὥλεϑ᾽ ἑταῖρος. 

ἀλλ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον ᾿4χαιῶγ᾽ 

ἠέρι γὰρ χατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε χαὶ ἵπποι. 

626 “ἴαντα μεγαλήτορα) ἰρνῖ, Αἴαντε μεγαλήτορε γοβίαϊαί 

ΝΑΡΘΡ ΘΗ. 192 ο0]14{15 508. 628. 668. Οἵ, Ο 801. 691 ἀφείη] 
Ἰΐα γ6] ἐφείη 1ΡῚ ορίίπι!, ἀφίει, ἐφίει. αἰϊὰ οθίθυϊ ἢ οομἰπιποίντιαι ἀφρήῃ 
ΒΟΙΡΙΡΒοριηΐ ΠπθηΐΖθι, ΕὙΆΉΚα, Τὰ Ποοθ, ἀφείῃ Νάποκ. Οἵ, γρνδϑί. 

Π.89, 16. 28. θ8τ ὁδράοντες] ὁρόωντες 1101. ἀχηχέατ᾽] ἀκη- 
χέδατ᾽ 110γ], σουροχῖς Βαϊππαπη; ν. ἐληλέατ᾽ ἡ 806. οὐδ᾽ ἔτι] ραποῖ 

͵ 

ΠΡΡῚ οἱ ϑαϊέουδβ. οπμπθβ ροβί ΤΊ ΠΘθτπι (1554), οὐδέ τι ΠΥ] ΡΠ πηὶ 

οὐ ορίϊπι!, οὐδέ τὲ ἄπο ὃδχ αθίθυϊου θτι. 088] οΟἸΔ 5 1 284 88. 

ΜΠ 125 54. ἀδιηηαθαίΐ Ηθυηθ. ΠῸΠ τη8]16: οἵ. οἰΐϊδιῃη Β 11. Ζ 811. 

894. Ὁ 69 



ἸΠενελάου ἀριστεία: Ρ 161 

᾿ Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ᾽ ἠέρος υἷας ᾿Αχαιῶν, 

ποίησον δ᾽ αἴϑρην, δὸς δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσϑαι" 

ἐν δὲ φάει χαὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.“ 
«' , - τ δν " ᾽ ὔ ἜΣ , ὡς φάτο: τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάχρυ χέοντα. 

αὐτίχα δ᾽ ἠέρα μὲν σχέδασεν χαὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην" ἠέρα μιὲν σχ (αἱ ἀν μίχλη 
ἠέλιος δ᾽ ἐπέλαμψε, μάχη δ᾽ ἐπὶ πᾶσα φαάνϑη. 

χαὶ τότ᾽ ἄρ᾽ “ἴας εἶπε βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον" 

»Οχέπτεο νῦν, Δίεγέλαε διοτρεφές, αἴ χεν ἴδηαι 

ζωὸν ἔτ᾽ ᾿Αντίλοχον μεγαϑύμου Νέστορος υἱόν" 

ὄτρυνον δ᾽ ᾿Αχιλῆι δαΐφρονι ϑᾶσσον ἰόντα 
2 -" [6 οξ «ς ῚνλΝ 7η ) ὴ ον Ὁ -" {{ εἰπεῖν, ὅττι δά οἱ πολὺ φίλτατος ὥλεϑ'᾽ ἑταῖρος. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" 

βῆ δ᾽ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο, 
« ἌΥ κα ᾿ ,, , ,ὔ ΡῚ »ἤ ὶ ὌΝ 3, Ὁ» 

ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἄρ χε χάμῃσι κύνας τ᾽ ἄνδρας τ᾽ ἐρεϑίζων, 

οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσϑαι 
ΙΑ, 5. , 

πάγνυχοι ἐγρησσογτες" 
« χ -- ᾿ ““ 
ὃ δὲ χρειῶν ἐρατίζων 

ἰϑύει, ἀλλ᾿ οὔ τι πρήσσει' ϑαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀΐίσσουσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρέει ἐσσυμέγος περ᾿ 

ἠῶϑεν δ᾽ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι ϑυμῷ" 

ὡς ἀπὸ Π]ατρόχλοιο βοὴν ἀγαϑὸς Λίενέλαος 
» ὔ 2 ΝΡ ,ὕ 

(8 σιόλλ ἀξχῶν᾽ πσέρι 
Ν 

Δ΄ 

͵ 

᾿ Ὗ) , ΒΡ ᾿ ὰρ δίε, μή μιν ᾿Αχαιοὶ 

ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηίοισι λίποιεν. 

πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τὲ χαὶ Αἰάντεσσ᾽ ἐπέτελλεν" 

»»Ααντ᾽ ᾿“ργείων ἡγήτορε Μηριόγη τε, 

0602 ἀντίον] ΠΟΠΠΜ]11 ἴῃ οἷ Ὃ (οαπὶ ΑΥβίαρομο δα Ζ' δ58), 
. . ᾿ Ἴδας “ 11..» 2 

ἀντίοι ΛΟ. το] αι; οὗ, «ΖΦ 219. 068 τρέει] τρεῖ 1101]. ἑσσυ- 

μένος] ἐσσύμενός 10]. 004 ἀπὸ νόσφιν] 19, ἀπονόσφιν οθοἴα 1. φ 
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152 Ρ: ἹΠενελάου ἀριστεία 

γῦν τις ἐνηείης Π]Πατροχλῆος δειλοῖο 

μνησάσϑω: πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι 

ζωὸς ἐών: νῦν αὖ ϑάνατος καὶ μοῖρα χιχάγει."" 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανϑὸς Μενέλαος, 

πάντοσε παπταίνων ὥς τ᾽ αἰετός, ὃν ῥά τὲ φασὶν 

ὀξύτατον ὁὀέρχεσϑαι ὑπουρανίων πετεηνῶν, 

ὅν τὲ χαὶ ὑψόϑ'᾽ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαϑε πτὼξ 

ϑάμνῳ ὕπ᾽ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ 

ἔσσυτο χαί τέ μιν ὦχα λαβὼν ἐξείλετο ϑυμόν. 

ὡς τότε σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ὄσσε φαεινὼ 

πάντοσε δινείσϑην πολέων χατὰ ἔϑνος ἑταίρων, 

εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο. 

τὸν δὲ μάλ᾽ αἶψ᾽ ἐνόησε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης 

ϑαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσϑαι. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη ξανϑὸς ΜΜίαεγνέλαος" 

»ντίλοχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ὄφρα πύϑηαι 

λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὥφελλε γενέσϑαι. 

ἤδη μὲν σὲ χαὶ αὐτὸν ὀίομαι εἰσοράοντα 

γιγνώσχειν, ὅτι πῆμα ϑεὸς 4αναοῖσι κυλίνδει, 

γίχη δὲ Τρώων" πέφαται δ᾽ ὥριστος ᾿“χαιῶν 

ΠΙῺάτροχλος, μεγάλη δὲ ποϑὴ ΔἝαναοῖσι τέτυκται. 

ἀλλὰ σύ γ᾽ αἴψ᾽ ᾿ἀχιλῆι, ϑέων ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν, 

εἰσιεῖν, αἵ χε τάχιστα νέχυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ 

γυμνόν: ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει χορυϑαίολος “Εχτωρ." 

ὡς ἔφατ" ᾿αἸντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦϑον ἀκούσας. 

δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 

081 εἰσοράοντα] εἰσορόωντα ΙἸὈν]. 096 ἀμφασίη)] ἀφασίη 
4111; οἵ, ὃ τ04. 



ΙΗενελάου ἀριστεία: Ρ 15 
αν 

δακρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ὡς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησεγ" 

βῆ δὲ ϑέειν, τὰ δὲ τεύχε ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ 

“αοδόκχῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵιπους. 

τὸν μὲν δάχρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο, 
Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆι κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. 

οὐ δ᾽ ἄρα σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ἤϑελε ϑυμὸς 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἕνϑεν ἀπῆλθεν 

᾿Αντίλοχος, μεγάλη δὲ ποϑὴ Π]υλίοισιν ἐτύχϑη:" 

ἀλλ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆχεν, 

αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ ἐπὶ Π|ατρόκλῳ ἥρωι βεβήκει. 
στῆ δὲ παρ᾽ Αἰάντεσσι ϑέων, εἶἰϑαρ δὲ προσηύδα" 

»κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἔτι προέηκα ϑοῇσιν, 

ἐλϑεῖν εἰς ᾿Αχιλῆα πόδας ταχύν: οὐ δέ μιν οἴω 

γῦν ἰέναι, μάλα περ κεχολωμένον “Εχτορι δίῳ" 

οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἑὼν Τρώεσσι μάχοιτο. 

ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φραζώμεϑα μῆτιν ἀρίστην, 

ἠμὲν ὅπως τὸν γνεχρὸν ἐρύσσομεν ἠδὲ χαὶ αὐτοὶ 

Τρώων ἐξ ἑγνοπῆς ϑάνατον καὶ χῆρα φύγωμεν.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος ἍἿἼας" 

»πάντα χατ᾽ αἶσαν ἔειπες, ἀγακλεὲς ὦ ΜΛίενέλαε. 

ἀλλὰ σὺ μὲν χαὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ᾽ ὦχα 

γεχρὸν ἀείραντες φέρετ᾽ ἐκ πόνου: αὐτὰρ ὄπισϑεν 

γῶι μαχεσσόμεϑα Τρωσίν τε καὶ “Εχτορι δίῳ 

ἰσον ϑυμὸν ἔχοντες, ὁμώνυμοι, οἱ τὸ πάρος περ 

᾿ ᾿ , -- ἘΞ ῸΣ Ἴ Ἷ " . 5 
096 δαχρυόφι»)] δαχρυόφι Ἁἅ1|.ὄ τ02 οὐ δ οὐδ᾽ 1100]. 

- . 2 ἀν ὐλ γ , Β ΔῊΝ 

108 ἔτι πιροξηχα] ἐττὶ σπτροέηχα τι 1106, ἐσεισεροξηχα οοίουϊ: 
ΟἿνς Σ δ 8ὲ τ09 οὐ δέ] οὐδέ 1100]: αἰδίπηχοναΐ ΠΟ 6. τι9 μα- 

χεσσόμεϑα] μαχησόμεϑα θυ]. 
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104 Ρ; ϊενελάου ἀριστεία 

μίμνομεν ὀξὺν “ρηα παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες.“ 
«' 2 ᾿] [9] 1.) »γ Χ 2 ᾿ ν 2 ᾽“, 
ὡς ἔφαϑ'᾽- οἱ δ᾽ ἄρα νεχρὸν ἀπὸ χϑονὸς ἀγχάζοντο 

ὕψι μάλα μεγάλως. ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισϑεν 

Τρωικός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας ᾿ἀχαιούς. 

ἴϑυσαν δὲ κύγεσσιν ἐοικότες, οἵ τ᾽ ἐπὶ κάπρῳ 
Υ ᾿ὰγκ: ἈΝ ,ὔ ’ὔ 

βλημένῳ ἀίξωσι πρὸ χούρων ϑηρητήρων. 
ο δὶ ὦ Ἁ ὶ -" - τα 

ἕως μὲν γάρ τε ϑέουσι διαρραῖσαι μεμαῶτες 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιϑώς, 

ἄψ τ᾽ ἀνεχώρησαν διά τ᾽ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 
«' - ππ Χ ς η ΜῚ ᾽Ν [9] 

ὡς Τρῶες ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 

γύσσοντες ξίφεσίν τε χαὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν" 

ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ Αἴαντε μεταστρεφϑέντε κατ᾽ αὐτοὺς 
, - ὶν [2 Ν 7 ὶ 7 Ρ2 σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρὼς οὐδέ τις ἔτλη 

πρόσσω ἀΐξας περὶ νεχροῦ δηριάεσϑαι. 

ὡς οἵ γ᾽ ἐμμεμαῶτε νέχυν φέρον ἐχ πολέμοιο 

γῆας ἔπι γλαφυράς" ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν 

ἄγριος ἠύτε πῦρ, τό τ᾽ ἐπεσσυμένον πόλιν ἀνδρῶν 

ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέϑει, μινύϑουσι δὲ οἴχοι 
ΒῚ 7η “. ,η ᾿ ) Ρ] ,ὔ 5}} ΩΣ ,ὔ 

ἐν σέλαϊ μεγάλῳ: τὸ δ᾽ ἐπιβρέμει ἴς ἀνέμοιο" 

ὡς μὲν τοῖς ἵππων τὲ καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 

ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήιεν ἐρχομέγοισιν. 

οἱ δ᾽, ὥς 9᾽ ἡμίονοι 2 ὁὸν μένος ἀμφιβαλόντες δ ἡμίονοι χρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες 

ἕλκωσ᾽ ἐξ ὄρεος χατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν. 

ἢ δοχὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήιον᾽ ἔν δέ τε ϑυμὸς 

121 μιένοντες] 107], μένοντε ΑΥΙΒΙΟΡΠΔΠ65. 125. 5 

γουβ5 128-196. που ροϊαΐοβ ρμαΐαΐ ΕὝΔμΚο, τ2ῦ---ἴ41 ἸΚΟΘΟΙν, 

188---τ41 Ῥαρηίζεοι: (1878). 180 ἦἧος] εἴως ἰδ]. 184 δγρι- 
ἀεσϑαι] δηριάασϑαι ΘΟτΩΡΠ 165 ἴῃ οἷβ ἃ, δηρίσασϑαι ΟἿ) 411, δουρί- 
σασϑαι πηπ8. τὸτ ἐπεσσυμένον] ἐπεσσύμενον [10]. 



ἹΠενελάου ἀριστεία: Ρ. 

τείρεϑ᾽ ὁμοῦ χαμόάτῳ τε καὶ Ἰδροῖ σπευδόντεσσιν" 

ὡς οἵ γ᾽ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισϑεν 
"ἷὔἹ ᾿] Ρ] ,ὔ ὍΝ ΜΝ ΡῚ , νι 

Αἴαντ᾽ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ 
ς , ὶ,ὕ ὶ , , ὑλήεις, πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκχώς, 
« Ἀν 5 , - . τὰ τ ΧΗ 
ὅς τὲ χαὶ ἰφϑίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεϑρα 

ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίονδε τίϑησιν 

πλάζων, οὐδέ τί μιν σϑένει δηγνῦσι δέοντες" 

ὡς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 

Τρώων" οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο, δύω δ᾽ ἐν τοῖσι μάλιστα, 
5] ὔ » τ ΡῈ δ ᾿ ᾽ν [σὲ 

“Ϊνείας τ ᾿γχισιάδης χαὶ φαίδιμος χτωρ. 

τῶν δ᾽, ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν, 

οὔλον χεχλήγοντες, ὅτε προΐδωσιν ἰόντα 

χίρχον, ὃ᾽ τὲ σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίϑεσσιν, 
«κι 23... ὦ ς 2 ΒΡ] Ἂ 4 Εἢ -» τὶ -» 

ὡς ἄρ ὑπ Αἰνείᾳ τὲ χαὶ “χτορι κοῦροι “““χαιῶν 

οὐλον χεχλήγοντες ἴσαν, λήϑοντο δὲ χάρμης. 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ᾽ ἀμφί τε τάφρον 

φευγόντων 4.αναῶν: πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωή. 
, 

ΙΛΙΑΔΟΣ Σ 

ΟΞ ΟΕ. 

ς' «! ἊΝ ,ὔ ὶ] Ἁ ᾿] , ᾿ 

“ἧς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰϑομέγοιο 
2 ΞΕ, ΡΝ - ᾽"ὶ κ ὌΨΙ 53ὴ Ω. ; 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ᾿Αχιλῆι πόδας ταχὺς ἄγγελος ἤλϑεν. 
᾿ ΨῚ (ΕΣ , - ᾽ , 

τὸν δ᾽ εὗρε προπάροιϑε νεῶν ὀρϑοχραιράων, 

Ὁ 

14 ἱδροῖ] ἱδρῷ 1|0γῖ; ν. ργδϑί. Π. 8 8, 1 α. τῦι! οὐδέ τι] 
Ῥᾶτιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ αὐτὰ ΑὐἸβίορμαμο, οὐδέ τὲ οϑίθυ! 110]. τῦθ. τὸϑ χε- 

χλήγοντες] 1ἰὈΡῚ Ρ] απ οὐ ορίϊμηϊ, χεχληγότες ἄπο: οἵ, "7 125. 
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᾿ ,ὔ ϑι ΤΟ ΡΩΝ ΄ « νῦν , τ Δ τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ ϑυμόν, ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν' χϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμ 
»ὦ μοι ἐγώ, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖτε χάρη χομάοντες ᾿Αχαιοὶ 

γηυσὶν ἔτι χλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο; 

μὴ δή μοι τελέσωσι ϑεοὶ χακὰ χήδεα ϑυμῷ, 
«ς , ’ ὶ , ὶ ΄, 2ὕ » ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε χαί μοι ἔειπεν 

, ᾿ Υ . .; ᾿ - Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο 

χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο. 

ἢ μάλα δὴ τέϑνηχε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός. 

σχέτλιος" ἢ τ᾽ ἐχέλευον ἀπωσάμενον δήιον πῦρ 
»ι ᾿ς ζν - 2ὕὔ 9) Ο1γ., Ὕ , {{ ἂψν ἐπὶ νῆας ἔμεν μηδ᾽ “Ἔχτορι ἶφι μάχεσϑαι. 

ἧος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ ϑυμόν, 

τόφρα οἱ ἐγγύϑεν ἤλϑεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς 

δάχρυα ϑερμὰ χέω (το δ᾽ ἀγγελίην ἀλεγειγήν" τος ρα μόρον τος Δ. Ἐ η γα 
» 7 λέ εχ δ .. ᾽ ΟῚ ) λ - 

»ὥ μοι, ]Π]ηλέος υἱὲ δαΐφρονος, ἡ μάλα λυγρῆς 
, γ , «ει Ἁ )ὔ ἣ ν ,ὔ 

πεύσεαι ἀγγελίης, ἢ μὴ ὥφελλε γενέσϑαι. 
» 4 Ψ, ὶν ὶἉ ὃ. ΝΥ »: κεῖται Π]}άτροχλος, νέχυος δὲ δὴ ἀμφὶ μάχονται 
Ἵ ΑΞ 2 Ἂ , ΓΝ 2 Α͂ Ξ Ξ ϑ ,, . “ΨΕ; {{ γυμνοῦ: ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει χορυϑαίολος “Εκτωρ. 

ει Δ Ἄ, 12 27 Γ Β] ἐξ ,ὔ 

ὡς φάτο" τὸν ὃ ἄχεος γεφρέλη ἐχάλυινε μέλαινα. 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν χόγνιν αἰϑαλόεσσαν 

χεύατο χὰκ χεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσωπον" 

γεχταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε τέφρη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐν χονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσϑεὶς 

χεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ χόμην ἤσχυνε δαΐζων (εἴτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ χόμην ἤσχυ ἴζων. 

διῳαὶ δ᾽, ὃς ᾿αΑχιλεὺς ληίσσατο ΠΠ]Πἀτροχλός τε, 
. 2 , 9 » γ ν Ἷ 

ϑυμὸν ἀχηχεμέναι μεγάλ᾽ ἴαχον, ἐκ δὲ ϑύραζε 

6 χομάοντες) χομόωντες 11Ὁν]΄. 1 ἧος] ἕως 11ῦν]1. 20 ἀμφὶ 

μάχονται] ἀμφιμάχονται 1101. 29. ἀχηχεμέναι] ἀχηχέμεναι 1100]; 
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ἔδραμον ἀμφ᾽ ᾿“χιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι 

στήϑεα πεπλήγοντο, λύϑεν δ᾽ ὕτιο γυῖα ἑχάστης. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δάχρυα λείβων, 

χεῖρας ἔχων ᾿Αχιλῆος --- ὃ δ᾽ ἔστενε χυδάλιμον χῆρ --᾿ 

δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ. 

σμερδαλέον δ᾽ ὥμωξεν: ἄχουσε δὲ πότνια μήτηρ 
ς ,ὔ 2 ,ὔ ς ἶ ᾿ ᾿" ,ὔ ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι, 

“ ,ὔ 2 » ΚΑΘ στ οΥΣ ᾿ ὶ 2 , χώχυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔτειτα: ϑεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο 

πᾶσαι, ὅσαι χατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηίδες ἦσαν. 

ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ἔην 1 λαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόχη τε, 

Νησαίη Σπειώ τε Θόη '᾽ Ἁλίη τε βοῶπις ' ΄ 
Κυμοϑόη τὲ καὶ ᾿Πχταίη χαὶ “Ζιμγώρεια 

καὶ Μελίτη καὶ "]αιρα καὶ ᾿μφιϑόη χαὶ ᾿Ζ“γαυὴ 

4Δωτώ τε ΠΠοωτώ τὲ «Ῥέρουσά τε Ζυναμένη τε 
Ν ͵ Ἴ 

᾿ " ΒΡ] , " ἤν 

ΖΔεξαμένη τὲ χαὶ ᾿μφινόμη καὶ Καλλιάνειρα, 

Ζωρὶς καὶ Π]ανόπη χαὶ ἀγακλειτὴ 1 αλάτεια 

Νημερτής τὲ χαὶ “ψευδὴς χαὶ Καλλιάνασσα" 

ἔνϑα δ᾽ ἔην Κλυμένη ᾿Ιάνειρά τὲ χαὶ ᾿Ιάνασσα, 

Μαῖρα καὶ ᾿“Ὡρείϑυια ἐυπλόκαμός τ᾽ ᾿μάϑεια, 

ἄλλαι 9᾽ αἱ χατὰ βένϑος ἁλὸς Νηρηίδες εἰσίν. ΙΞ 
τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος: αἵ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 

, , ῃ .) .-- “Ὁ , ", στήϑεα πεπλήγοντο, Θέτις δ᾽ ἐξῆρχε γόοιο 

»κλῦτε, χασίγνηται Νηρηίδες, ὄφρ᾽ ἐὺ πᾶσαι 

εἴδετ᾽ ἀκούουσαι, ὅσ᾽ ἐμῷ ἔνι κήδεα ϑυμῷ. 

γ. Ρυδοί, 8. 0,1, 8. 84 ἀπαμήσειε] οοὔθχ ΤΟΥ] Οἰἅπτι5. οτππη ΑὙἸΙΒΓΔΤΌ]Ο, 

ἀποτμήξειξ οοίουῖ οἴ Ζοποάοίο: εἰ Δ 146. 59--49] Ζοποάοίμῃ 
οἱ Αὐβύδοπτη 5θοιεϊ ἀδιηπαηΐ θ] θυ τι ὑθοθη ον ΘΙ του τιμὴ (ΟΠ 115 

Ηδ5. Τ]θορ. 940 5664.}), ἀοίδμα!: ΤΘἢν5. Αὐἱδί. βιια. οι." 408. 458. 

49. εἰσίν) ἦσαν 1101], σοΥΡοχὶν Τ,6 15.1.1. 409. 
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ὦ μοι ἐγὼ δειλή, ὥ μοι δυσαριστοτόχεια" 

ἢ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε χρατερόν τε 
2) - , « 2 5. , Ρ εἰς Ὁ Ἂν ἔξοχον ἡρώων, ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἴσος, 

τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆ “π΄ ρὲ Ψ 5. γ ΟΣ τς 
γηυσὶν ἐπιπροέηκα χορωνίσιν Ἴλιον εἴσω 

κι ΄ ᾿ ν 2 ΟΣ ς , 51 Τρωσὶ μαχεσσόμενον" τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὔτις 

οἴχαδε νοστήσαντα δόμον 1]ηλήιον εἴσω. 
»ἤ᾿ ,ὔ , ᾿ ς “» ’ ΒῚ ,ὔ ὄφρα δέ μοι ζώει χαὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 

ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
γ 2 ΞΈΞΡ, »ὕ » δὲ , , ἘΝ: Ὁ ’ 
ἀλλ᾽ εἰμ᾽, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος ἠδ᾽ ἐπαχούσω, 
{εἰ} [62 φ Ὁ} Ὶ , ,ὕ "472 ὅττι μιν ἵχετο πένϑος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα. 

ὡς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος" αἵ δὲ σὺν αὐτῇ 

δαχρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα ϑαλάσσης 

ὁήγγνυτο. ταὶ δ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵχοντο, 

ἀχτὴν εἰσανέβησαν ἐπισχερώ, ἔνϑα ϑαμεῖαι 
, ", δ Β] "Ὁ. - 

Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆα. 
- " ᾿Ὶ ; ,ὔ ’ ’ ᾿ τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ 

ὀξὺ δὲ κωχκύσασα χάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο 
’, .-7 2 , 2) ,’, "Ἂι ᾿Ξ χαί δ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

,ὔ ’, Ψ ,ὔ ϑ , αν ,ὔ »Τέχγον, τί χλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵχετο πένθος; 

ἐξαύδα, μὴ χεῦϑε: τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται 
2 ’ ς γΑ ΐ [) 2 "ὔ » 2 , ἐκ Διός, ὧς ἄρα δὴ πρίν γ᾽ εὔχεο χεῖρας ἀνασχώγ, 

πόντας ἐπὶ πρυμνῇσιν ἀλήμεναι υἷας ᾿“χαιῶν 

88 ἐπιτεροξηχα)] ἸϊοΡ Ρ τ08; ν. [ἃ Ποοδ δᾶ α 211. Β 881 
οὐ οἵ. ὦ 41. ὁ 881. φ 19. 9 μαχεσσόμενον)] μαχησόμενον [101]. 

05 ἴδωμι] ΑἸ), ἴδοιμι γῬ]θυίαιπθ, ἴδωμαι ραιοῖ. 68 εἰσανέβησαν] 
Α (δαβουρίο εἰς ἀνέβησον), εἰς ἀνέβαινον 1), εἰσανέβαινον το] αὶ 

οοαϊοο5. Απ ἢ ἐξανέβησαν Οἷ, 4. 91. ΤΙ ἑοῖο] ῬΙ]ουίαπιθ ἴῃ οἷβ ΑὉ, 
ἐοῖο 1), δῆος [68 1011; οἵ “3 898. Σ 188 οἱ ν. Βυϊξαμδηπ Τι6Χ]]. 1 
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σεῦ ἐπιδευομένους, παϑέειν τ᾽ ἀεχήλια ἔργα.“ ΧΥΤΙῚ 
τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿α“Ιχιλλεύς" 

»μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι ᾿Ολύμπιος ἐξετέλεσσεν" 

ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος; ἐπεὶ φίλος ὥλεϑ᾽ ἑταῖρος 80 

Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων, 

ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ. τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ᾽ “Εχτωρ 

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια, ϑαῦμα ἰδέσθαι, 

χαλά: τὰ μὲν ΠΠ]ηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 

ἤματι τῷ, ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἕμβαλον εὐνῇ. 8ῦ 

αἴϑ'᾽ ὄφελες σὺ μὲν αὖϑι μετ᾽ ἀϑανότῃς ἁλίῃσιν 

γαίειν, Πηλεὺς δὲ ϑνητὴν ἀγαγέσϑαι ἄχοιτιν. 

γῦν δ᾽ ---, ἵνα καὶ σοὶ πένϑος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη 

παιδὸς ἀποφϑιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις 

οἴχαδε νοστήσαντ᾽, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ ϑυμὸς ἄνωγεν 90 

ζώειν οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ “Εχτωρ 

πρῶτον ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃ, 

ΠΙατρόχλοιο δ᾽ ἕλωρα Μεγοιτιάδεω ἀποτίσῃ.““ 

“τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάχρυ χέουσα" 

»"ὐκύμορος δή μοι, τέχος, ἔσσεαι, οἵ ἀγορεύεις" οὗ 

αὐτίχα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ᾽ “Εχτορα πότμος ἑτοῖμος.“ 

τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»αὐτίχα τεϑναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρῳ 
ε ὔ ΩῚ -“ ἣν Ἁ ’ὔ “ ,ὔ 

χτειγομξέν ἑπαμῦγαι μὲν μάλα τηλόϑι πάτρης 

ἔφϑιτ᾽, ἐμεῦ δὲ δέησεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσϑαι. 100 

πὶ 9.9, 0. 88 νῦν δ᾽ ---, ἵνα] ἰΐαὰ αἰδίπηχουιαΐ νὰπ ΤΠ Θθιινγθη. οἱ 

Μομπᾶθβ ἀὰ βία. 90 ἄνωγεν] ἀνώγει, Ἀ11 ἴῃ οἷβΒ ὉΠ. 92 πρῶτον] 

στρῶτος ἸἰὈν], ΘΟΥΡΟχὶῦ νὴ ΗΘ γουθη 66. 98. 100 ἐμεῦ δὲ δέ- 

σεν] ἐμεῖο δὲ δῆσεν 1100], σονΡοχὶς ροϑί 1105 1θὸ Μοῦ ΚΖ. 14 

(1865) ρΡ. 88, ατἰ βου θοθαὶ ἐμεῦ δ᾽ ἐδέξησεν. 
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-“ 1} 2 Χ 2 ᾿ὰ ἵν , 2 Ζ΄λ - γῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
» ΚΑ ,ὔ ᾽ὔ , Ψ" δὴ ς 2 οὐδέ τι ΠΙ]ατρόχλῳ γεγόμην φάος οὐδ᾽ ἑτάροισιν 

τοῖς ἄλλοις, οἱ δὴ πολέες δάμεν “Εχτορι δίῳ, --- 

ἀλλ᾽ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούργ “Ὁ ἀ λῦ. σλί ] ς λος Ὁ; 
τοῖος ξὼν οἷος οὔ τις ᾿“χαιῶν χαλκοχιτώνων 
2 ἌΡ Ξ Β] ῳ ὶ 7 2 2 ,ὔ “, 3) ᾿ »ἷ ἐν πολέμῳ ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνονές εἰσι χαὶ ἄλλοι. 
ς 2ὕὔ "7, { “-“ »ὕἤ[ 2 2 , 5] φ ὡς ἔρις ἕχ τὲ ϑεῶν ἕχ τ᾽ ἀνϑρώπων ἀπόλοιτο 

χαὶ χόλος, ὃς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆγαι, 

ὃς τὲ πολὺ γλυχίων μέλιτος καταλειβομένοιο 

ἀνδρῶν ἐν στήϑεσσιν ἀέξεται ἠύτε χατινός" 
Ὁ 2 δ - 2 , 2 2 ὶ -“ 2 , ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμγων. 
Β] Ν Ἁ Ν ,, - 2 ’ὔ ,ὔἷ ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἑάσομεν ἀχνύμενοί περ, 

ϑυμὸν ἑνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀγνάγπῃ: --- 

γῦν δ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω 

“Ἔχτορα' κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε χεν δὴ 

Ζεὺς ἐϑέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι. 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη “Πραχλῆος φύγε χῆρα, 

ὃς πὲρ φίλτατος ἔσχε Ζιὶ Κρονίωνι ἄναχτι" 
2 ᾽ὔ ς ΔΣΞΩΝΣ ) 7, Ἁ 2 , "ὦ [σὲ 

ἀλλά ὃ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε χαὶ ἀργαλέος χόλος “Πρης. 

ὡς χαὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται, 

κείσομ᾽, ἐπεί χε ϑάνω. νῦν δὲ χλέος ἐσϑλὸν ἀροίμην, 

καί τινα Τρωιάδων χαὶ Ζαρδανίδων βαϑυχόλπων » 
2 , ᾿ , ς ’ ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων 

δάχρυ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην" 

γοῖεν δ᾽, ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπ γ “ὧδ ὴ Θἠΐ γὼ πολέ, πέπαυμιαι. 
Χ δέ Ἄν 97 ἜΤΕΙ ’ , , ς "δέ δ λ {{ μὴ ὁέ μ᾽ ἕρυχε μάχης φιλέουσά περ' οὐδέ μὲ πείσεις. 

124 δάχρυ] δάχρυ᾽ ρ]οιίαιια: εἴ, 1 488. 120 μὴ δέ] ὁοπι- 
Ρίανθα ἴῃ οἷβ ΑΟ, μηδέ οοίουϊ. 
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τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" ΧΥΠΙῚ 

»γαὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον, ἐτήτυμα" οὐ χακχόν ἐστιν 
,ὔ ς ,ὔ 2 ,ὔ » ν 27 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεϑρον. 

ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται 130 
,ὔ ’ὔ Ν εν ,ὔ [ἢ 

χάλκεα μαρμαίροντα. τὰ μὲν χορυϑαίολος βχτωρ 
Β] ᾿Ὶ ὕὔ ΡΥ 3 , Ζ 5) ,ὕ ς ᾿ 

αὐτὸς ἔχων ὥμοισιν ἀγάλλεται: οὐ δέ ἕ φημὶ 
Ν ». ..ὦὁὦ 3. ἃ ,ὔ » ᾽ὔ 2 - 

“δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσϑαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύϑεν αὐτῷ. 

ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω χαταδύσεο μῶλον ᾿ἄρηος, 

πρίν γ᾽ ἐμὲ δεῦρ᾽ ἐλϑοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδηαι" 136 

ἠῶϑεν γὰρ νεῦμαι ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι, 
ὔ δ , ἢ το Ἵ , ὕ ἐξ 

τεύχεα χαλὰ φέρουσα παρ᾽ ᾿Πφαίστοιο ἄνακτος. 
«' ", , , ζδλες ΒῚ ΤΕ ὦ 

ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεϑ᾽ υἱος ξῆος 

καὶ στρεφϑεῖσ᾽ ἁλίῃσι κασιγγήτῃσι μετηύδα" 

ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε ϑαλάσσης εὐρέα χόλπον 140 

ὀψόμεναί τε γέρονθϑ᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρός, 
’ὔ ἰ οι ,, ] 5. Ἃ 5) ΒῚ κὰ ἐπ ΕΝ Ἀ 27 

καί οἱ πάντ᾽ ἀγορεύσατ᾽" ἐγὼ δ᾽ ἐς μακρὸν "Ολυμπον 

εἶμι παρ᾽ “Πφαιστον κλυτοτέχνην, αἵ κ᾽ ἐϑέλῃσιν 
.«,ὔ Ἄ ὁό Ω , , { 

υτδι μοι ομξγαι χλυτὰ «ξύυχεα παμῳαναοντα. 

ὡς ἔφαϑ᾽" αἵ δ᾽ ὑπὸ κῦμα ϑαλάσσης αὐτίκ᾽ ἔδυσαν. τ4ὅ 

ἣ δ᾽ αὖτ᾽ Οὔλυμσιόνδε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα 
"ὕὔ ,ὔ , Ν Ἀ ͵ὔ 2 Β] ,ὔ 

ἤιεν, ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε᾽ ἐνείκαι. 

. τὴν μὲν ἄρ᾽ Οὔλυμπόνδε πόδες φέρον αὐτὰρ ᾿αχαιοὶ 

128 ἐτήτυμα] ἐτήτυμον 1100], ὁοΥτοχὶν ΑἸ ρθηδ: ν. ρΡδοῖ, 8.4.1, 2. 

182 οὐ δὲ] οὐδὲ 1100]. 188 ἐῆος] απαύψιου ΠΡ] π᾿ οἷ ὅγυ. Ὁ), 

ἕῆος ἅπο, ἑοῖο Α (Δαἀβουϊρίο δηος) Οὐ το απὶ; οἵ. ,4 898. Σ τι. 

144 υἱέι μοι] υἱεῖ (υἷε ππιι5) ἐμῷ 0], οοννοχὶς Νάποις: ν. ΒΡῚ. 80 

ΒΘ 5) ἢ: 58. οἱ οἵ" Σ᾽ 458. σαμφανάοντα] παμφανόωντα Ἰἰθν]. 

1417 ἐνείχαι) 111 Ρ]ανίταὶ οὐ ορίϊηϊ ἴῃ οἷβ ὅγυ., ἐνείχοι πὸ ἴὰ 

οἷβ. Π, ἀνδίχῃ γ6] ἐνείκη Ῥϑιποὶ; οἵ. ῳ 190. 
Ἡοιποιὶ Π|ὰ5. Υ0]. 11. 11 



102 Σ; Οπλοποιία 

ΣΥΠΠῚ ϑεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ᾽ “Εχτορος ἀνδροφόνοιο 
,ὔ - Ν 7 , « 1ῷῦ0 φεύγοντες νῆάς τε καὶ ἤσποντον ἵχογτο. 

οὐδέ χε ΠΠ|άτροχλόν περ ἐυχνήμιδες ᾿“χαιοὶ 

ἐχ βελέων ἐρύσαντο νέχυν, ϑεράποντ᾽ ᾿Αχιλῆος" --- 

αὕτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τὲ καὶ ὕτποι 

ἍἝχτωρ τε Πριάμοιο πάις, φλογὶ εἴχελος ἀλκήν. 

τοῦ τρὶς μέν μιν μετόπισϑε ποδῶν λάβε φαίδιμος “Εχτωρ 
ἑλχέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα" 

τρὶς δὲ δύ Αἴαντες, ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, 

γεχροῦ ἀπεστυφέλιξαν. ὃ δ᾽ ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιϑώς, 

ἄλλοτ᾽ ἐπαΐξασχε χατὰ μόϑον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
, , ΠΕ Ἔ 2 , ὶ9 3. Ὁ» , 

100 στάσχε μέγα ἰάχων" ὀπίσω δ᾽ οὐ χάζετο πάμπαν. 
ς 12 2 Ὺ , »ὔ , 2 27 ὶ 

ὡς δ᾽ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ᾽ αἴϑωνα δύνανται 

ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσϑαι, 
«! ς Ἁ 2 ΝΕ, ὟΝ "ὔ Ν ὥς ῥὰ τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Ἅἴαντε χορυστὰ 

ἽΕχτορα Π]|ριαμίδην ἀπὸ νεχροῦ δειδίξασϑαι. -- 

τοῦ χαί νύ χεν εἴρυσσέν τε χαὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα ᾿Ιρις 

ἄγγελος ἢλϑὲ ϑέουσ᾽ ἀπ᾿ ᾽Ολύμπου ϑωρήσσεσϑαι, 

χρύβδα Διὸς ἄλλων τε ϑεῶν" πρὸ γὰρ ἧχέ μιν “Πρη. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔτεα πτερόεντα προσηύδα" 

ιτὸ ὄρσεο, Π]ηλείδη, πάντων ἐχπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν" 

ΠΙ|ᾳατρόχλου ἐπάμυνον, οὗ εἵνεχα φύλοπις αἰγὴ 

ἕστηχε πρὸ νεῶν. οἱ δ᾽ ἀλλήλους ὀλέχουσιν, 
ει 

οἱ μὲν ἀμυνόμεγοι νέχυος σιέρι τεϑνηῶτος, 

111 Πατρόχλου] Αὐϊβίαγοϊπιβ, Πατρόχλῳ ᾿ἰὈν]; οἴ, ΠΟ 822. 

119 τεϑνηῶτος) απιαίίπον ΠΠὈ}Ὶ (δὲ. ΒΡ ΒΟ ρίο ἴῃ ππ0), τεϑγει- 

ὥτος ΔἈ0Ο]) γϑ απ! (η Βιιρτὰ Βουρίο ἴῃ ΑἹ. 
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οἱ δὲ ἐρύσσασϑαι ποτὶ ἤϊλιον ἠνεμόεσσαν ΧΥΠΙῚ 

Τρῶες ἐπιϑύουσι. μάλιστα δὲ φαίδιμος “Εχτωρ 175 

ἑλχέμεναι μέμογεν" χεφαλὴν δέ ἕ ϑυμὸς ἀνώγει 

πῆξαι ἀνὰ σχολόπεσσι, ταμόνϑ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς. 

ἀλλ ἄνα, μηδ᾽ ἔτι χεῖσο; σέβας δέ σε ϑυμὸν ἱχέσϑω 

Π|ῸᾺ}τροκλοὸν Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηϑρα γενέσϑαι. 

σοὶ λώβη, αἵ χέν τι νέκυς ἠσχυμμένος ἔλϑῃ.“ 180 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

»» ἴρι ϑεά, τίς γάρ σε ϑεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκεν; “ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠχέα "[ρις" 

» Πρὴ μὲ προέηχε Διὸς χυδρὴ παράκοιτις" 

οὐδ᾽ οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος 18: [56] ὧι 

᾿) ΐ ὯΝ 27 5] , 2 , “4 

ἀϑανάτων, οἱ "Ολυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται. 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
-“ 2 ΑΕ ΣΦ.) ᾿ -»" 2ὔ ὶΝ ’ 2 γ - »πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε᾽ ἐχεῖγοι. 

μήτηρ δ᾽ οὔ μὲ φίλη πρίν γ᾽ εἴαε ϑωρήσσεσϑαι, 

πρίν γ᾽ αὐτὴν ἐλϑοῦσαν ἐν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωμαι" 190 

στεῦτο γὰρ ᾿Πφαίστοιο πάρ᾽ οἰσέμεν ἔντεα χαλά. 
ΡΥ ΨῚ "ὕ, 5ν - ᾽ν Χ ,ὔ ὅτῳ ἄλλου δ᾽ οὔ τευ οἶδα, τεῦ ἂν χλυτὰ τεύχεα δύω, 

εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. 
5] Ν ᾿ 5) ν «; Ὶ 2, 2 . ᾿ , «ς - 

ἀλλὰ χκαὶ αὐτὸς ὃ γ᾽, ἕλπομ, ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, 

ἔγχεϊ δηιόων περὶ Πᾳατρόχλοιο ϑαγόντος."" 19 
᾿ 12) Ε Π ἯΣ δε ξον Ἢ 5 τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠχέα ᾿Ζρις" 

»»δὺ νυ χαὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὃ τοι κλυτὰ τεύχε ἔχονται" 

ἀλλ᾽ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηϑι, 

» 

182. γάρ] Ρ]οιαθπιθ, σάρ ΑΥιβίαυοΒ. ἴῃς αἰΐονα θα τοπθ, τ 

ἄπο ΠΡ], απο Ῥγαθίπθυπί 1) θηΐζου οἱ (ὐΡοῖ; ν. ρυδοῖ. ἢ. 8 8. 

189. εἴας] εἴα 10 νυ]. 
ΤΣ 
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ΧΥΠΙ αἴ χέ σ᾽ ὑποδδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

900 Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾿“χαιῶν 

τειρόμεγοι" ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπγευσις πολέμοιο.“ 
« Χ ΣΟΥ τὸ 2 πὶ εος ἘᾺΣ οἷν ΄ Ἐν 5] ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠχέα ᾿ρις. 

αν 2 Χ Ξ , 3 τὶ ᾿ 5» ἡ , αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς ὦρτο διίφιλος" ἀμφὶ δ᾽ ᾿΄ϑήνη 

ὥμοις ἰφϑίμοισι βάλ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν, 
2 Ἁ ,ὕ ς “ ,, 2 - ἋἍ 5 ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα ϑεάων 

χρύσεον, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανάουσαν. 

ὡς δ᾽ ὅτε χαπγὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰϑέρ᾽ ἵκηται, 

τηλόϑεν ἐκ νήσου, τὴν δήιοι ἀμφιμάχωνται" 

οἱ δὲ πανημέριοι στυγερῷ χρίνονται Ἴἥρηι 

ο10 ἄστεος ἐκ σφετέρου" ἅμα δ᾽ ἠελίῳ χαταδύντι 
, , 5. τ ς , 1) ΠΝ 

πυρσοί τε φλεγέϑουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ᾽ αὐγὴ 

γίγνεται ἀίσσουσα, περικτιόνεσσιν ἰδέσϑαι, 

αἴ χέν πως σὺν νηυσὶν ἀρῆς ἀλκτῆρες ἵκωνται" 

ὡς ἀπ᾽ ᾿Αχιλλῆος χεφαλῆς σέλας αἰϑέρ᾽ ἵκανεν. 
- 12 2 Ν , ὍΝ Ρ] ᾿Ὶ ,ὔ 2) 9 2 » ν στῆ δ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος οὐδ᾽ ἐς ᾿Αχαιοὺς 

μίσγετο᾽ μητρὸς γὰρ πυχινὴν ὠπίζετ᾽ ἐφετμήν. 

ἔνϑα στὰς ἤυσ᾽, ἀπάτερϑε δὲ Παλλὰς ᾿4“ϑήγη 

φϑέγξατ᾽" ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν. 
«ς .5 τῶ) δ] ,ὔ ’ [4 πὰ ΤΣ, ,ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλπιγξ 

550 ἄστυ περιπλομένων δηίων ὕπο ϑυμοραϊστέων, 

τῷ - οι 

« ΤΣ Βο ἰδ ταὶ φ- ,"ὴ Χ ,ὔ 2 2 " δὲ 

ὡς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γένετ Αἰακίδαο. 

9200. 201] οἸα {ΠῚ ἔτ... ῬΟΒίθυ ΟΥ Θ Τὴ ΘΟΙΏΡ] 1 65 ΠΟΥ]; οἵ. “1 800 56. 

Π42 534. 206 παμφανάουσαν] πταμφανόωσαν (παμφανόωσα ὑ818) 

Ηἰον]. 208 ἀμφιμάχωνται)] ἀμφιμάχονται νε}] ἀμφὶ μάχονται ἸἰθΥ], 

οουτοχὶς Ο. Ηρυθᾶπη Οριβο. ΠΡ. δῦ. 209 οἱ δὲ] οἵ τὲ 1001; {ππ4 

οοπίθοῖς Ηρυπθ, βοῦς. ΓΘ 26!" χρίνονται] ἸἰΌΥ] τηθ]ίογθβ, χρί- 

γωνται 41}1. 
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οἱ δ᾽ ὡς οὖν ἄιον ὄπα χάλχεον Αἰακίδαο, ΧΥΠΙΠ 

πᾶσιν ὀρίνϑη ϑυμός. ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι 

ἂνν ὄχεα τρόπεον, ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα ϑυμῷ" 
τ ᾿ δ 3. .2 1 2 5.2) : ,ὔ “ ἡνίοχοι δ᾽ ἔχτιληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 

δεινὸν ὑπὲρ χεφαλῆς μεγαϑύμου 1]ηλείωνος 

δαιόμενον" τὸ δὲ δαῖε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿1ϑήνη. 
Ν Ἀ ς Ν , ΚΛ 32.) λυ 2 ’ 

τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

τῷ τῷ Όι 

τρὶς δὲ χυχήϑησαν Τρῶες χλειτοί τ᾽ ἐπίχουροι. 

ἔνϑα δὲ χαὶ τότ᾽ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 930 

ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι χαὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

ἀσπασίως Π]|ἄτροχλον ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντες 

χάτϑεσαν ἐν λεχέεσσι. φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι 

μυρόμενοι. μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 

δάχρυα ϑερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον 985 
κείμενον ἐν φέρτρῳ, δεδαὶγ μένον ὀξέι χαλκῷ" 

τόν ῥ᾽ ἢ τοι μὲν ἔπεμσιε σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν 

ἐς πόλεμον, οὐ δ᾽ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα. 

᾿Πέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη 

πέμιψεν ἐπ᾿ ᾿ἀχεαγνοῖο ῥοὰς ἀέχοντα γέεσϑλαι. 340 

ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι ᾽Αχαιοὶ 

φυλόπιδος χρατερῆς χαὶ ὁμοιίοο πτολέμοιο. 

Τρῶες δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἀπὸ χρατερῆς ὑσμίνης 

χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠχέας ἵππους, 

τῷ ἐς δι ἐς δ᾽ ἀγορὴν ἀγέροντο πάρος δόρποιο μέδεσϑαι. 
δ - “( «Κα ΄ 2 ΑῚ , 2 ) δ, »ὔ ὀρϑῶν δ᾽ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ᾽, οὐδέ τις ἔτλη 

281 ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι) ΠῚ (ξιφέεσσι ἀαἀπονῖρίο ἴῃ Α., οἷσιν 

ἐνὶ βελέεσσι Ζοποάοέιι. 288 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 1101]. 242 διιοιίοοἹ) 
διιοιίου 110]. σιτολέιμιοι } ΘΟΙΏΡ 65, πτολέμοιο το]ϊαπὶ. 



166 Σ; “Οπλοποιία 

ΧΥΠΙῚ ἕζεσϑαι: πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ᾽ “αχιλλεὺς 
2 ’ εΥ ὶλ ; 2 ,ὔ 2 3) -ν ἐξεράνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

» ᾿ δ , ΕἸ ἜΣ ἊΣ ΄ τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἡρχ᾽ ἀγορεύειν 

[Ὡ] οι φ ΠΑανϑοίδης. ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω" --- 
[σὲ Ἔν ε - ) Ὁ ὈΥν 3.) ᾿" , 

ἔχτορι δ᾽ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ᾽ ἐν νυχτὶ γένοντο" 

ἀλλ ὃ μὲν ἂρ μύϑοισιν, ὃ δ᾽ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα" --- 
«! σφιν ξὺ φρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν" 

»ἀμφὶ μάλα φράζεσϑε, φίλοι" χέλομαι γὰρ ἐγώ γε 

τΘ φι οι ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μιμνέμεν ᾿Ηόα δῖαν. 
ἊΣ ὶὔ Ἁ , ς Ἁ 2 ῸΣ Χ ἐξ ’ὔ, 2 

ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν᾽ ἑχὰς δ᾽ ἀπὸ τείχεός εἰμεν. 

ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ “γαμέμνονι μήνιε δίῳ φς “1 5. ὦ Ἴς , τ μη (πέδῳ 

τόφρα δὲ δηίτεροι πολεμιζέμεν ἦσαν ᾿Αχαιοί" φξε ψ Ὑλέθ ον ρος ουξ μ, χ 
,ὔ, ἣ 2 , - ") Ν Ἁ Ὶ , χαίρεσκον γὰρ ἐγώ γε ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων, 

560 ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. 

γῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα ποδώχεα {1ηλείωνα" 

οἷος χείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὐχ ἐϑελήσει 

μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅϑι περ Τρῶες χαὶ ᾿Αχαιοὶ 

ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος ᾿ἥρηος δατέονται 
ἰ ΐ μῳ Ν Ι Ξ5 Ν Ἴ 5 υ 

τΘ σ. οι ἀλλὰ περὶ πτόλιός τε μαχέσσεται ἠδὲ γυναιχῶν. 

ἀλλίομεν προτὶ ἄστυ: πίϑεσϑέ μοι. ὧδε γὰρ ἔσται. 

γῦν μὲν γνὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα 11ηλεΐωνα 

ἀμβροσίη" εἰ δ᾽ ἄμμε χιχήσεται ἐνθάδ᾽ ἐόντας 
ὕ ς Χ ᾿Ν ’ στ , Ὁ ΣΞ κὶ 

αὔριον ὁρμηϑεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν 

τῷ “.- Ξ- γνώσεται" ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Πλιον ἱρήν, 

ὅς χε φύγῃ; πολλοὺς δὲ χύγνες χαὶ γῦπες ἔδονται 

20ὅ μιμνέμεν] μίμνειν 1101. δα] ἠῶ Ιἴῦν]. 208 πολε- 
μιζέμιεν] πππι5 1061, σπτολεμίζεσϑ᾽ αἸϊπ5, σπτολεμίζειν γο]ϊαπ, 202 χεί- 

νου] ἐχείνου 10]. 20 μαχέσσεται) Δ ἀβουρίιπη ἴῃ. Α, μαχήσεται 
ΤΠΌν]. 910 ἀσπασίως) 1ἴ0ν], ἀσπάσιος Οομεῖ: ν. ὃ ὅ29. 
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Τρώων: αἱ γὰρ δή μοι ἀπ᾽ οὔατος ὧδε γένοιτο. ΧΥΠΙ 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιϑώμεϑα χηδόμενοί περ, 

γύχτα μὲν εἰν ἀγορῇ σϑένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι 

ὑψηλαί τὲ πύλαι σανίδες τ᾿ ἐπὶ τῇς ἀραρυῖαι 

μαχραὶ ἐύξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται" 

πρῶι δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

στησόμεϑ᾽ ἂμ. πύργους" τῷ δ᾽ ἄλγιον, αἵ κ᾽ ἐθέλῃσιν 

ἐλϑὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμιμι μάχεσϑλαι. 

τθ -: φι 

νι , δ νά δῶν - 2 , ) Ὁ ’ (4, 
ἂψ πάλιν εἰσ᾽ ἐπὶ νῆας, ἐπεί χ᾽ ἐριαύχενας ἵππους 280 

᾽ὔ ὴ- »ἷ ς Χ , 2 μα 
παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἠλασχάζων. 

εἴσω δ᾽ οὔ μιν ϑυμὸς ἐφορμηϑῆγαι ἐάσει, 

οὐδέ ποτ᾽ ἐκπέρσει. πρίν μὲν κύνες ἀργοὶ ἔδονται.“ 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ" 

ωι »Πουλυδάμαν, σὺ μὲν οὐχέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, 538: 
«“ , Ν » γ , Ὕ 3, ἢ 
ὃς κέλεαι χατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὐτις ἰόντας. 

ἢ οὔ πω χκεχκόρησϑε ἐελμένοι ἔνδοϑι πύργων; 
Ν δὴ Ἁ ᾳ ,ὔ ’, ,ὔ "ὕὔ 

πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροσπιες ἄνϑρωποι 

πάντες ευϑέσχοντο πολύχρυσον πολύχαλκον᾽ 

γῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια χαλά, 590 

πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην χαὶ Μῃογίην ἐρατεινὴν 
’ ,ὔ ΟΝ 2 ᾿ ,ὔ 2 ΝΆ “2 

χτήματα περνάμεν᾽ ἵχει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. 
- .39 ὦ , ΑΛ , ’ 2 , 

γῦν δ᾽ ὅτε πέρ μοι ἔδωχε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω 

κῦδος ἀρέσϑ'᾽ ἐπὶ νηυσὶ ϑαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι ᾿Αχαιούς, 

γήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν ἐνὶ δήμῳ" 59 

οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται" οὐ γὰρ ἐάσω. 

280 Πουλυδάμαν] Πουλυδάμα Ἰἰρτὶ: ν. Πῖ͵ 281. 291 δὲ δὴ] 
ΠΠῸΡῚ δυο οἴηποθ, δὲ χαὶ ὅγι., αἀποὰ ριδθίπθυιαί νὰ [ΘΘανθη. οἵ 

Μομᾶθβ ἀὰ (βία. 
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ἀλλ᾿ ἄγεϑ'᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 

γῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑε χατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, 

καὶ φυλακῆς μνήσασϑε καὶ ἐγρήγορϑε ἕχαστος" 

Τρώων δ᾽ ὃς χτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει, 

συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι, 

τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἤ περ ᾿ἡΙχαιούς. 

σιρῶι δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες 

γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

ἄλγιον, αἵ κ᾽ ἐϑέλῃσι, τῷ ἔσσεται" οὔ μιν ἐγώ γϑ8 

φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 

στήσομαι, ἤ χε φέρῃσι μέγα χράτος ἤ χε φεροίμην. 

ξυγὸς ᾿Ενυάλιος, καί τε κτενγέοντα κατέκτα." 

ὡς “Εχτωρ ἀγόρευ", ἔπι δὲ Τρῶες χελάδησαν 

γήπιοι" ἔκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Π͵ἼἊαλλὰς ᾿“9ήνη. 

“Ἔχτορι μὲν γὰρ ἐπήνησαν χαχὰ μητιάογτι, 

Πουλυδάμαντι δ᾽ ἄρ᾽ οὔ τις, ὃς ἐσϑλὴν φράζετο βουλήν. 

δόρπον ἔπειϑ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατόν᾽ αὐτὰρ ᾿ἡ'χαιοὶ 

παγνύχιοι Π|Ὼάτροχλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 

τοῖσι δὲ Π]ηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 

χεῖρας ἕπ᾽ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου, 

πυχνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠυγένειος, 

ᾧ ῥά ϑ'᾽ ὕπο σχύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ 

806 ἐϑέλῃσι) 10}, ξἕλϑησι ὁοπίθοι! νὰ ἨἩθυγογοι, ἤθν. (6 
ῬΙ]Ο]. Ν. 5. Π ((818) Ρ. 196. 808 φέρῃσι] ΠΌΤ] ἴδιο. οπιπθβ, φέ- 

ροιτο ὅγι., αποα οΟ]14ἴ0 Ν 486 Τϑοθρϑιπηΐ ΒΘΚΙΚΟΥ οὐ 411. Οἵ. Χ 258. 

Ὁ ΘΩ: φεροίμιη}} 1100], φέρωμι (ροϑί φέρησι) ροδίι!αῦ. ΝΆΒΘΙ 

ΩΗ. 96. ΟἿ, ρτιδοῖ. 1. 8 9,18,2. 809 χτεγέοντα] Οομεί, χτανέ- 
ονταὰ ἸἰὈν]: ν. Ζ 409. 9512 μητιάοντι] μητιόωντι 1101. 
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ὕλης ἐκ πυκινῆς: ὃ δέ τ᾽ ἄχνυται ὕστερος ἐλϑών, 

πολλὰ δέ τ᾽ ἄγχε᾽ ἐπῆλϑε ᾿ ἀνέρος ἴχνι᾿ ἐρευνῶν γ ἢλϑε μετ᾽ ἀνέρος ἴχνι᾽ ἐρευνῶν, 
"ὔ ὙΦ ’ , Ἁ ὶ ᾿ ’ὔ {τ᾿ - 

εἰ ποϑεν ἐξεύροι" μᾶλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ" 

ὡς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν" 

»ὦ πόποι, ἢ ῥ᾽ ἅλιον ἔπος ἔχβαλον ἤματι κείνῳ, 
, ΒΝ ΨΕ , ᾿ , Ξ ϑαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισιν 

-ν ,, «ς 2 2 ΄, Χ [«“Δι 2 ἌΣ φῆν δέ οἱ εἰς ᾿Οπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν 

Ἴλιον ἐχπέρσαντα, λαχόντα τε ληίδος αἶσαν. 

ἀλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ" 

ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 
3) ΄- 2 4 “ 2 Ν 2. δ9 Ὶ Ν ’ὔ 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νοστήσαντα 
,ὔ ΡῚ , ,ὔ ς ἵξ Ὶ Α 

δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα 1]ηλεὺς 

οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ᾿ αὐτοῦ γαῖα χαϑέξει. 

γῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν, Πάτροκλε, σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 

οὔ σὲ πρὶν χτεριῶ, πρίν γ᾽ ἽἜχτορος ἐνῚθδ᾽ ἐνεῖχαι 

τεύχεα χαὶ χεφαλὴν μεγαϑύμου, σοῖο φονῆος" 
ἐ ΨῚ [ - 5) ὶ ’ὔ δώδεχα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 

Τρώων ἀγλαὰ τέχνα, σέϑεν κταμένοιο χολωϑ είς. 

τόφρα δέ μοι παρὰ. νηυσὶ κορωνίσι χείσεαι αὔτως, 

ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ “αρδανίδες βαϑύχολποι 

χλαύσονται νύχτας τὲ χαὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι, 

τὰς αὐτοὶ χαμόμεσϑα βίηφί τε δουρί τε μαχρῷ, 
, ,ὕ , ΄ 2 ’, {{ 

πιδίρας πέρϑοντε πόλις μερόπων ἀνϑρώπων. 

ὡς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐχέκλετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
2 ΑΥ ᾿ “- , , »ὕ ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα 

ΠΙἊΟάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. 

οἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ χηλέῳ, 

842 πόλις] ΒΕΚΙΕΟΙ 3, πόλεις (πτόλις τπτι5 1. τηϑηπι) ΠΡ]; ν. Β. 648. 
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ΧΥΠΙῚ ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεον, ὕπο δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες. 

ὄστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, ϑέρμετο δ᾽ ὕδωρ 7, 0» Μ' ΝῊ 9. γος "ὦ ᾽ Ν τος 
2 Ν ᾿] εἴ .Χ .», «γ δὲ ΞΟ γ7 ᾿Ξ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ, 

800 χαὶ τότε δὴ λοῦσάν τε χαὶ ἤλειψαν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
2 17 2 ν -Ὁ 2 7 » ὔ 

ἐν δ᾽ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐνγεώροιο. 

ἐν λεχέεσσι δὲ ϑέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν 

ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καϑύπερϑε δὲ φάρεϊ λευχῷ. 
, ᾿ 27 ᾽᾿Ἀ' ᾿ 2 5)» ΟἹ - 

πανγύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ᾽ ᾿ἀχιλῆα 

80 Μυρμιδόνες ΠΙ}Ὼάτροχλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 
δ 9 ἘΝ ,ὔ ,ὔ , ’ὔ . 

Ζεὺς δ᾽ “Πρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε 
ΡΥ Σ Α »ὕ "“" “ἐξ « 

»ἔπρηξας χαὶ ἔπειτα, βοῶπις πότνια “Πρη, 

ἀνστήσασ᾽ ᾿Ἵχιλῆα πόδας ταχύν. ἢ δά νυ σεῖο 
7 ᾿] - δῚ ,ὔ 2 ’ 2  κ 

ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο χάρη χομάοντες ᾿“χαιοί; 

800 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “Πρη" 
2 ’ὔ Ζε “ἈΑὺ -" ᾿Ὶ - »ἷἦὕ 

»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; ιν 

χαὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, 

ὕς περ ϑνητός τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν" 

πῶς δὴ ἐγώ γ᾽, ἣ φημὲ ϑεάων ἔμμεν ἀρίστ᾽ γε 1: 7: ἢ φῆμ ἡ δ ,» 
παν 2 ΄, Ὁ Ἂ Ν τ " δι. ᾿ς πε 80ῦ ἀμφότερον, γενεῇ τὲ χαὶ οὕνεκα σὴ παράχοιτις 

χέχλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀϑαγάτοισιν ἀνάσσεις, 
2, »ἷὕ , ,ὕ ἜΑ Δ, {ἢ ν "Κα 

οὐχ ὄφελον Τρώεσσι χοτεσσαμένη καχὰ δάναι; 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

“Πφαίστου δ᾽ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα 
Ε- ,ὔ 2 ’ὔ 3 ΕΕ Ψ 

8τ0ὸ ἄφϑιτον ἀστερόεντα, μετασιρεπέ ἀϑανάτοισιν, 

94τ ἔχεον] ἔχευαν Ῥϑιιοὶ, χεῦαν τιππι8, ἔχεαν το] πὶ ΠΟΥ]; 601- 
Ταχὺ Οομεὶ ΜΟι. 419. 900 - 908] Ζοποάουτη νϑίθθθιη ΟΠ ΗΠ 81 

ΒΡΔΙΠΙ Δ ἐΠ]ἢ ΒΘΟΠ ἀαμηπανουπηΐ ΒΑΘυμ]οῖη, ΒΘΚΚΟΡ 5, Νάποῖς, Δ}: 

οἵ. 108. 182---Ἠ181. 81 βοῶπις] Ῥ]οΙαπο, βοῶτχοι, ρᾶποὶ ἴῃ 615 Α; 

0. ΟἿ 19: 909 χομάοντες] χομόωντες [100]. 
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χάλκεον, ὅν ῥ᾽ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων. ΧΥΠΙ 
᾿ 2 ΠΕ Ὁ , ς ΄ ᾿ , τὸν δ᾽ εὗὑρ᾽ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας, 

σπεύδοντα" τρίποδας γὰρ ἐείχοσι πάντας ἔτευχεν 

ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐυσταϑέος μεγάροιο, 

χρύσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ κύχλα ἑκάστῳ πυϑιμένι ϑῆκεν, 

ὄφρα οἱ αὐτόματοι ϑεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα 
5 Ὁ , - » δὶ 7 ἠδ᾽ αὗτις πρὸς δῶμα νεοίατο, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. 

ῷ: «.΄ οι 

οἱ δ᾽ ἦ τοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ᾽ οὔ πω 

δαιδάλεα προσέχειτο᾽ τό ῥ᾽ ἤρτυε, χόπτε δὲ δεσμούς. 
ὄφρ᾽ ὅ γε ταῦτ᾽ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν, 880 

τόφρα οἱ ἐγγύϑεν ἦλϑε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα. 

τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροχρήδειενος 

καλή, τὴν ὥπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις" 
2, ΡΥ, ς -“ ᾿ 2, ΕΝ ὟΝ » 2) 5 ὑΥΡΟΣ ,ὔ . Α 

τ ἈΝΑ αρὰ οι φυ χειίρι δζῖος τ δρὰτ ΡΥ ογνομαςξεν 

Οι 

, ,ὕ , ς , ἘΠ ς , ὶ Ὁ Ο 
»τίπτε, Θέτις τανύπεπλε, ἱχάγεις ἡμέτερον δῶ, 88 
δ ,ὔ ,ὔ ΜΝ , ν ",ὕ { ᾿““. 

αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γὲ μὲν οὔ τι ϑαμίζεις. 

ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω." 
«ι » “4 

ὡς ἄῤα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα ϑεάων. 

τὴν μὲν ἔπειτα χαϑεῖσεν ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου 

χαλοῦ δαιδαλέου: ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν" 890 

κέκλετο δ᾽ “Πφαιστον κλυτοτέχγην εἶπέ τε μὔϑον" 

» Πφαιὄτε, πρόμολ᾽ ὧδε. Θέτις νύ. τι σεῖο χατίζει.“ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περιχλυτὸς ἀμφιγυήεις" 
[7 , »ἢ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη ϑεὸς ἔνδον, 

810 δυσαίατ᾽] ρῬᾶποὶ ἰπ οἷβ ἃ, δυσέατ᾽ ἀππ|5, δύσωνται ἅτο, 

δύσονται ρΡ]οίαιιο; δυσοίατ᾽ βουρϑιι ΒοΙττον 5, δυσαίατ᾽ ἀδιηπαΐ οἰϊαμη 

Οομοὺ Μόν. 864. Οὐ Ψ τ89. 885 Θέτις τανύπετπτλε)] 6χ ὀοηϊθοίινἃ 

ΒΟΡΙρΒὲ Βάῦπθα, Θέτι τανύττεστλε ᾿ἰθν], Θέτις τανύττεττλος Δοποδοίῃϑ ; 

ΝΕ ΠΡΆδΙ, 11.05.6. 11: 9] 
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ς’ 2 2 , Ρ] εἰς 2 )ὔ Ὁ ᾽ὔ - , 

ἢ μ᾽ ἐσάωσ᾽, ὅτε μ᾽ ἄλγος ἀφίχετο τῆλε πεσόντα 

μητρὸς ἐμῆς ἰότητι χυνώπιδος, ἥ μ᾽ ἐθέλησεν ἐξ λυ ἐὰν 5. ἐδ ς τυ νλυλίλους το Ἷ 
’ τὸ 2), Ξ »ν 4 ν᾽, “- 

χρύψαι χωλὸν ἐόντα. τότ᾽ ἂν πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, 

εἰ μή μ᾽ Εὐρυνόμη τὲ Θέτις ϑ᾽ ὑπεδέξατο χόλπῳ, 
Εὐρυνόμη ϑυγάτηρ ἀψορρόου ᾿Ὡχεανοῖο. 

τῇσι πάρ᾽ ἐννάετες χάλχευον δαίδαλα πολλά, 
ς!. , ᾿ 

πόρπας τὲ γναμπτάς 9'᾽ ἕλικας χκάλυχάς τε καὶ ὅρμους, 

ἐν σπήει γλαφυρῷ" περὶ δὲ δόος ᾿Ὠχεαγνοῖο 717) 7. φ ΣΟΙ ΤΕῸΝ δ 5. “εκ 

ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος" οὐδέ τις ἄλλος 

ἤδεεν οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνθρώπων, 

ἀλλὰ Θέτις τε χαὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ᾽ ἐσάωσαν. 

ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵχει" τῷ μὲ μάλα χρεὼ 
, Ἷ , -- , ΄, 

πάντα Θέτι χαλλιπλοκάμῳ ζωάγρια τίνειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράϑες ξεινήια χαλά, 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποϑείομαι ὅπλα τε πάντα.“ 

ἢ, καὶ ἀπ᾿ ἀχμοϑέτοιο πέλωρ αἴητον ἀγέστη 

χωλεύων" ὕπο δὲ χνῆμαι δώοντο ἁραιαί. 
2 

φύσας μέν δ᾽ ἀπάνευϑε τίϑει πυρός, ὅπλα τὲ πάντα ᾷ 
λάρνακ᾽ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο. 

σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ 

αὐχένα τὲ στιβαρὸν χαὶ στήϑεα λαχνήεντα" 

δῦ δὲ χιτῶν᾽, ἕλε δὲ σχῆπτρον παχύ, βῆ δὲ ϑύραζε 

χωλεύων" ὑπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι δώοντο ἄνακτι 

χρύσειαι, ζωῇσι γνεήγνισσιν ἐιχυῖαι. 

400 ἐννάετες] εἰνάετες 110 Υ]. 402 σπτήξι] σττῆι ἸΙὈν]. 

40τ ζωάγρια] 1|πνὶ (απατηαπαπι Τὰ ΠΟΟΠ6. ΠΠΠ] Δ βου  ρ510), ζῳάγρια 

Αὐβίαρομπβ: οἵ. ϑ. 402. 411 ἁραιαί] ΑΟ, ἀραιαΐ το!απὶ; ν. Ε 498. 

418 νεήνισσιν ξιχυῖαι] νεήγισιν εἰοιχυῖαι (ἐοιχυῖαι Ῥάποῖ) 101. 

ΟΟΥοχ α. Μογοι Οτίθοῃ. Οὐϑιημη. (1880) 8 ὅ50, ροβίθαῃ. ἴἄθμη. ἰῃ- 
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- νι " Υ 2 τὴ ᾿ ἷὰ δ. ῚΝ " 2 ἂν 

τῆς ὃν) μὲν Ψοος ἐστι μετα φρεσίν, δν δὲ χαι αὐδὴ 

καὶ σϑένος, ἀϑανάτων δὲ ϑεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν. 
[4] ἣν « Ρ) ἿΝ ,ὔ Φ 2 ᾿Ὶ [4] ,ὕ 

αι μὲν ὕπαιϑα αναζχτος ξἕοισίνυον αὐτὰρ ὁ ἕρϑῶν 

πλησίον, ἔνϑα Θέτις περ, ἐπὶ ϑρόνου ἷζε φαεινοῦ 

ἔν τ᾿ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

»τίπτε, Θέτις τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ, 
2 , ΄ , Ν "ὔ᾿ , 

αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι ϑαμίζεις. 

αὔδα, δ᾽ τι φρονέεις" τελέσαι δέ μὲ ϑυμὸς ἄνωγεν, 

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάχρυ χέουσα" 
,» Πφαιστ᾽, ἢ ἄρα δή τις, ὅσαι ϑεαὶ εἴσ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ, 

Δ, 5 ΟΝ Ν τᾷ ᾽ ἐς »ν "αὶ , 

τοσσόὸὺ 7}: φϑθεσιν ησιν αἀγνεῦχετο χήδεα λυγρα, 

ὕσσ᾽ ἐμοὶ ἐχ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν; 

ἐκ μέν μ᾽ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν, 

αἰακίδῃ Πηλῆι, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν 

πολλὰ μάλ᾽ οὐκ ἐϑέλουσα: ὃ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ 
ΖΞΙ͂Σ ψ κι ν , μξ .] ΄ Υ γλλ δέ ΤΙΣ. 

χειταν ὃγ»γι μέεγαρθοις ΔΟΉ Μξ1 ος, ἀλλὰ ξ μθι νυν. 

εν 2 ὔ ὶ ὦ , “ 

υἱὸν δ7ιξι" {0 δῶκε γεγέσϑαι τὸ τραςφρεὲμξεν τὲ 

» ς , «! 12 2 ΄ δι »ἷἤὕἸ ΓΟ ἘΑΟ 

ἔξοχον ἡρώων, ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἴσος, 

τὸν μὲν ἐγὼ ϑρέινασα φυτὸν ὦ γῶῷ ἀλωῆς ' γ ρέψ φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς 

γηυσὶν ἐπιπροέηχκα χορωγίσιν ]λιον εἴσω 

Τρωσὶ μαχεσσόμενον" τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 

οἴχαδε νοστήσαντα δό μον 1]ηλήϊον εἴσω. 
͵ 

»ὕ ὶ 7 .., Ν ς " 2 ᾿ 

ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 

γϑηϊέ ΟΠ δύ ἈΠ θη. Μπ8. 806 (1881) Ρ. 8ὅ, απὶ οομίονέ ἴρισσιν .1 321. 

Ῥάνηθ Κηϊρης οὐ ΝάπΟΙς ῬΡΟροβιιθναπΐ γνεηνίδεσιν «ειιχυῖαι. 

424 Θέτις τανύττεστλε)] Βαῦπθθ, Θέτι ταγύττεττλε ἸἰὈνὶ, Θέτις τα- 

γνύπτεττλος Ζοποαοίμβ; γν. ργαθέ, Π. 8 6, Π, 8. 489. ἐπιπροέξηχα] 
 Σ 58. 440 μαχεσσόμιενον)] μαχησόμενον Ἰἰθν]. 

450 

485 

410 
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ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
Ξ , ὅτ ., ς , ἔξελ τ " - χούρην, ἣν ἄρα οἱ γέρας ἕξελον υἱες ᾿“Ιχαιῶν, 

᾿ Ρ᾿ 2 “ [σ᾽ , 2 Ψ, 

τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο χρείων ““γαμέμνων. 

ἢ τοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφϑιεν᾽ αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

Τρῶες ἐπὶ πρυμνῇσιν ἐείλεον οὐδὲ ϑύραζε 

εἴων ἐξιέναι. τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 
5 ."» . ᾿ . ον δον ὦ - 
“ργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνόμαζον. 
ὕὔ 2 2 Ἁ » 2 2 2 ,ὔ Ἀ 2 - ἔνϑ᾽ αὐτὸς μὲν ἔπειτ᾽ ἠναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι, 

αὐτὰρ ὃ Π]|άτροκλον πέρι μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσεν, 

πέμπε δέ μιν πόλεμόνδε, πολὺν δ᾽ ἅμα λαὸν ὄπασσεν. 

πᾶν δ᾽ ἥμαρ μάρναντο περὶ Σχαιῇσι πύλῃσιν" 
“ ,ὔ 2 - , ΡΥ Ρ] Ἁ 2 7 ὴ χαί γύ χὲεν αὐτῆμαρ πόλιν ἕπραϑον, εἰ μὴ ᾿ἡπόλλων 

σιολλὰ χαχὰ ῥέξαντα Μᾶενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 
), 2 2 Ν ᾿ς ᾿, τ᾿ σι 2) ἔχταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι χαὶ “Εχτορι χῦδος ἔδωχεν. 

τοὔνεχα νῦν τὰ σὰ γούναϑ' ἱκάνομαι, ἀΐ χ᾽ ἐϑέλῃσθα 
τ, 2 ΄ ὶ 7 2 "δ . , υἱί μοι ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν 

χαὶ χαλὰς χγημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας 

καὶ ϑώρηχ᾽᾽ ἃ γὰρ ἢν οἱ, ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος 

Τρωσὶ δαμείς" ὃ δὲ χεῖται ἐπὶ χϑονὶ ϑυμὸν ἀχεύων.“ 
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περιχλυτὸς ἃ εις" Ἷ ἡμειρεὲῖ ἕπειτα περιζλυτὸς ἀμφιγυήεις 

»υϑάρσει" μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 

αἱ γάρ μιν ϑανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην 
Ρ ἈΑῸΥ «ς 

νόσφιν ἀποχρύιναι, ὅτε μι» μόρος αἰγὸς ἱχάγοι, 
[4 ς 

ὥς οἱ τεύχεα χαλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε 

Κῳ τὸν ᾿Ὶ , ΟΣ ΘΕ ΕΘ,, Σὰ , ιν ρ ΦΑΣ ᾽ ᾿ 
408 υἱε μοι ὠχυμόρῳ) υἱεῖ ἕμι ὠχυμόρῳ νΕ] υἱεῖ ἐμῷ ὠχυ- 

, τὸ Ὁ. 9 - ἐς τε τ ΚΦῸΝ ΄ Π ἘΣ 2 5» ΄ 1 μόρῳ ν8ὶ υἱ ἑμῷ ν6ὶ εἷν ἐμῷ ὠχυμόρῳ Τὺ}; ἐμώχυμόρῳ ᾽ν τη8. 

υἷν μου οομῃϊθοὶΐ ΒΘηθθυ, υἱέ μοι Ναιποῖς (Δηΐθ ἃ. 1858). Οἷ. βὶ’ 80. 

Σ 144. 400 ἃ γὰρ] ὃ γὰρ 10]: ἃ οομίθοις ΠΟΘ θυ] θη, βου ρδι 

1) πθη ΖΘ 1". 
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ἀνϑρώπων πολέων ϑαυμάσσεται ὅς κεν ἴδηται." 

ὡς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ᾽ ἐπὶ φύσας" 

τὰς δ᾽ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσϑαι. 

φῦσαι δ᾽ ἐν χοάγοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων, 

σιαγτοίην εὔπρηστον ἀυτμὴν ἐξαγιεῖσαι, 

ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε, 

ὅππως “Πφαιστός τ᾽ ἐϑέλοι καὶ ἕργον ἄγοιτο. 

χαλχὸν δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τὲ 

χαὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον" αὐτὰρ ἔπειτα 

ϑῆχεν ἐν ἀκμοϑέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ 

ῥαιστῆρα χρατερόν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην. 

ποίει δὲ πρώτιστα σάχος μέγα τὲ στιβαρόν τε 

σιάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν 

τρίπλαχα μαρμαρέην, ἔχ δ᾽ ἀργύρεον τελαμῶνα. 

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες" αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 

σοίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

ἔν μὲν γαῖαν ἔτευξ᾽ ἔν δ᾽ οὐρανὸν ἐν δὲ ϑάλασσαν 

ἠέλιόν τ΄ ἀκάμαντα σελήνην τὲ πλήϑουσαν, 

ἔν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐραγὸς ἐστεφάνωται, 

1Π|)ηιάδας ϑ᾽ “γὙάδας τε τό τε σϑένος ᾿Ὡαρίωνος 

ἄρκτον ϑ', ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίχλησιν χαλέουσιν, 

ἣ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ ᾿Ωαρίωνα δοκεύει, 

οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿Μκχεαγοῖο. 

ἔν δὲ δύω ποίησε πόλις μερόπων ἀνϑρώπων 

καλάς. ἔν τῇ μέν ῥα γάμοι τ᾽ ἔσαν εἰλαπίναι τε, 

4ττ χρατερόν) ΠΟΠΠ11]]1 οἰππ Ζοηοοίο, χρατερήν οοίουῖ: οἵ. ΠΟΚΙΚΟΡ 

ΠΡ]: 101,55: 485 τείρδβα] 1ἰρυῖ; σείρια. ὁοπίοοις Νάιοῖς ΒΡΙ. 26 

π 209: 486 ᾿Ωαρίωνος)] ᾿Ὡρίωνος Ιἰυι]. 488 ᾿Ωαρίωνα]) 
᾿Ωρίωνα 10]. 490 πόλις] ΒεΕΙκκον 5, στόλεις 110101; ν. Β 648. 

ΧΥΠΙ 
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ΧΥΠῚ γύμφας δ᾽ ἐκ ϑαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων 

ἠγίνευν ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὀρώρει" 

χοῦροι δ᾽ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 9 χη 0:5 ᾿ ξ 
496 αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον" αἱ δὲ γυναῖχες 

ἱστάμεναι ϑαύμαζον ἐπὶ προϑύροισιν ἑκάστη. 

λαοὶ δ᾽ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἁϑρόοι: ἔνϑα δὲ γνεῖχος 
2 , 7 .9 ΧΥ ὶ 2 “ [4 - 

ὠρώρει, δύο δ᾽ ἄνδρες ἐνείχεον εἵνεκα ποινῆς 
5) ὶ ᾿Ὶ Σ , ει ᾿Ὶ » ’ 2 5] -“ ἀνδρὸς ἀποφϑιμένου. ὃ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 

δοὺ δήμῳ πιφαύσχων, ὃ δ᾽ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσϑαι" 
"ἷῥ 5 ἘΣ 2 ΝΥ 27 -" Ἐπ γ ορ ἄμφω δ᾽ ἰέσϑην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσϑαι. 

Ν 12 2 , 2 Ἂ 5) Ἁ 2 ΤΣ λαοὶ δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγ οί 
’ 12 » Ν 2 , ς ὶχ , κήρυχες δ᾽ ἄρα λαὸν ἐρήτυον. οἱ δὲ γέροντες 

ἤατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοις ἱερῷ ἐνὶ χκύχλῳ, 

δ00ὺ σχῆπτρα δὲ χηρύχων ἐν χέρσ᾽ ἔχον ἠεροφώγων" 
- , υ , ὶν Μ ὶ], το. τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤισσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον. 

κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα, 
“" ὶ 7 [4] Ἁ - ὶ 7 2 Ψ »ὕὔ τῷ δόμεν, ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰϑύντατα εἴποι. 

τὴν δ᾽ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν 7 Ν “ Ξ " Η φ δ η δε 

δ10 τεύχεσι λαμσόμενοι. δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, 

ἠὲ διαπραϑέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασϑαι, 

χτῆσιν ὅσην πτολίεϑρον ἐπήρατον ἐντὸς ἕεργεν. 

οἵ δ᾽ οὔ πως πείϑοντο, λόχῳ δ᾽ ὑπεϑωρήσσοντο" 
“" , ᾿-5} », , ’ ᾿" » ΄ 

τεῖχος μέν δ᾽ ἄλοχοί τε φίλαι χαὶ νήπια τέκνα 

ῥὁύατ᾽ ἐφεσταότες, μέτα δ᾽ ἀνέρες οἣς ἔχε γῆρας" σι "- σι 

498 ἡγίνευν] Βρομίου, ἡγίνεον 110ν]. 499 ἀποφϑιμένου]) ΤΟΥ, 
ἀπιοχταμένου Ζεποάοίιϑ. ὅ04 ἥατ᾽ εἴατ᾽ (εἴατ᾽ ΟἹ) 110 ν]. 

809 ἥατο] εἴατο (10, εἵατο Ὄθίου!. Ὁ12. ἔξργεν] ΘΟΙΏΡΙ 65. ἴῃ 

οἷβ (δε. βαριὰ βου ρίο) Δ, ἐέργει ΟἿ) τϑ απ! (8. βαργα βουϊρίο ἴῃ ππ0): 

ἐέργοι ΒΕΚΚΘΓ. 818 πως] πω 1101]. 
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' δ ΡῚ “5.Ν 

οἱ δ᾽ ἴσαν. ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς 4ϑήνη 
’, ὶλ [σι [5 

ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσϑην, 

χαλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν ὥς τε ϑεώ περ, 
᾿ ὶ γὴ ὦ“ κι 

ὠμφὶς ἀριζήλω: λαοὶ δ᾽ ὕπ᾽ ὀλίζονες ἦσαν. 

οἱ δ᾽ ὕτε δή δ᾽ ἵκανον, ὅϑι σφίσιν εἰχε λοχῆσαι 
ἢ Τὰ Υ » - 

ἐν ποταμῷ, ὅϑι τ᾽ ἀρδιμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 

ἔνϑ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἵζοντ᾽ εἰλυμένοι αἴϑοπι χαλχῷ" 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε δύω σχοποὶ ἴατο λαῶν 

δέγμενοι, ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. 

οἱ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο γομεῆες 

τερπόμενοι σύριγξι" δόλον δ᾽ οὔ τι πιρονόησαν. 

οἱ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦχα δ᾽ ἔτειτα 
, 5] ΞῸ Ἀ Ὕ -" ᾿] ,ὔ Α , ον Ν 

τάμνοντ᾽ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα χαλὰ 

ἀργενγῶν ὀίων, χτεῖγον δ᾽ ἔπι μηλοβοτῆρας. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν ἐπύϑοντο πολὺν χέλαδον παρὰ βουσὶ» 
) , ’, { { ’ Ψ Ψ ΤΑΝ ᾽ ΕΣ 

εἰράων προπάροιϑε χαϑήμεγοι, αὐτίχ᾽ ἐφ᾽ ἵππῶὼν 
τ, , δ ΄ ΟΥ̓ .) (Ὁ βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαϑον, αἶψα δ᾽ ἵκοντο. 

στησάμενοι δ᾽ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας ησά͵ Θ᾽ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχϑας. 
’ 1» γὴη.5 .7 ᾿ τὸ ΤΣ βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλχήρεσιν ἐγχείῃσιν. 

᾽ν 2 Ξὰ ὶ ΄ ὶ ᾿ 7η . ὶ )η ᾿ γ-Α 

Ἐν ὁ Ἔρις ἔν δὲ Κυδοιμὸς δμίλεον, ἔν δ᾽ ὀλοὴ Κὴρ 
.,Ἅ Ἅ, »ὕ ,. ),ὴ ἢ ,ὔ 

ἄλλον ζωὸν ἔχουσα γεούτατον ἄλλον ἄουτον, 
» - 2: (!ὴ ὶ - 

ἄλλον τεϑνηῶτα χατὰ μόϑον ἕλκε ποδοῖιν" 
τἤ Υ̓ ΡΥ ᾿] 7 ὶ " [ - 

εἷμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν. 
ς ,} 1 .᾿ - Β] ’ 

ὡμίλευν δ᾽ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ᾽ ἐμάχοντο, 

ὅ19 ὅτ᾽ ὀλίζονες] ὑπτολίζονες Ῥ]ουίαιιθ, ὑπ ὀλίζονες ραποὶ ἴῃ 

οἷβ Α΄, ἀπο ῬΡΐπη5. τθοορὶς ΞΡ πον. 25 ἥατο) εἵατο 1ἰ0ν]. 

ὅ29. ἀργεννῶν) Ῥ]ουΐαιιο, ἀργενάων τπι5 1Π0ον, ἀργενῶν 1); ἀργεν- 
, 5 ΠΥ ΕῚ . - : 

γξων ΘΧ ὀοπίθοίπινα ΒΘΚΚΘΡῚ (ἀπ 1843) τπππὸ Ρ]ου πιο ΟΡ θιιηΐ, 

81 τεϑνηῶτα) ΘΟΙΏρΡ] 65, τεϑνηῶτα τπτι5, τεϑυδιῶτα το] αὶ. 
ἨοτοΥὶ 115. Ὑ0]. Π. 12 

ΝΥΠΙῚ 

ὅ20 
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, Ὑ 5 ἡ Τὴ . -- 
γεχρούς τ᾽ ἀλλήλων ἔρυον χατατεϑνηῶτας. 

Ν Ὁ 5 "7 κ᾿ η , "ἢ ΡΥ) 
ἔν δ᾽ ἐτίϑει γνειὸν μαλακήν, πίειραν ἄρουραν, 

» -» 7 ὃ Ἁ 12 ᾿] - ΡΒ] Ξ} - 

εὐρεῖαν τρίπολογ" πολλοὶ δ᾽ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ 

ζεύχεα δινεύοντες ἐλόστρεον ἔνϑα χαὶ ἕνϑα. 

οἱ δ᾽ ὁπότε στρέψαντες ἱχοίατο τέλσον ἀρούρης, 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐν χερσὶ δέτας μελιηδέος οἴνου 

δόσχεν ἀνὴρ ἐπιών" τοὶ δὲ στρέψασχον ἀν᾽ ὄγμους, 

ἱέμενοι γξιοῖο βαϑείης τέλσον ἱχέσϑαι. 

ἡ δὲ μελαίνετ᾽ ὄπισϑεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει 
͵ ͵ ε [ 

χρυσείη πὲρ ἐοῦσα: τὸ δὴ πέρι ϑαῦμα τέετυχτο. 

ἔν δ᾽ ἐτίϑει τέμενος βασιλήιον: ἔνϑα δ᾽ ἔριϑοι 

ἤμων ὀξείας δρεπόνας ἐν χερσὶν ἕχοντες. 

δοάνματα δ᾽ ἄλλα μετ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε 
ἀλο , ,45 τυρόν ἡπῷ ΡΑΙΩ πῆτρι πξλμαν Ν 9 

ἄλλα δ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι. δέοντο. 
-» 12 ἤ, ὃ. υ ἡ δὶ -" ᾿] , ΡΣ Ν ΡΒ) 

τρεῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν" αὐτὰρ ὀπισϑεν 

παῖδες δραγμεύοντες, ἕν ἀγχαλίδεσσι φέροντες, 

ἀσπερχὲς πάρεχον. βασιλεὺς δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 
Ἐπ Ὰ ς »"" ἈΣ ὉΣς δος ΄, ΕΙΣ 

σχῆπτρον ἔχων ἑἕστήχει ἐπ᾿ ὄγμου γηϑόσυνος χῆρ. 
, 1} Ὁ , ς ᾿ ὶ “ιν ὶ ὦ " κήρυχες δ᾽ ἀπάνευϑεν ὑπὸ δουὶ δαῖτα πένοντο, 

βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον" αἱ δὲ γυναῖχες 
δ - ὦ ΓΑ ἈΕῚ » ᾿ " 
δεῖπνον ἐρίϑοισιν λεύχ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 

ἐν δ᾽ ἐτίϑει σταφυλῇσι μέγα βρίϑουσαν ἀλωὴν 

χαλὴν χρυσείην. μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν" 

ἑστήκει δὲ κάμαξι δια μσιερὲς ἀργυρέῃσιν. 
2 ν Ὶ , , " “3 ἢ 2) ἀμφὶ δὲ κυανέην χάπετον, περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσεν 

ὅ40 χατατεϑνηῶτας] ται] (8ἱ ὁχ 5116 η{10 [ἉΡΌΘΙΗ] ΘΟΠΠΡ ΘΙ 

ΠΟΘ) οαπη Αὐ]βίαιοιιο, χατατεϑνηῶτας τπτι5, χατατεϑγνειῶτας ΔΟ 11 

(η δρᾷ βουϊρίο ἴῃ Δ). δδο0 βασιλήιον] ποηπι}}} ἴπ οἷβ ΔΟ, βαϑὺ 

λήιον Ἐπιβέα Πἶπι8, οὐ Δἀβουιρίιπη ἰθ Δ; βαϑυλήιον Ρ]οΡΊαιι. 
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᾿χασσιτέρου: μία δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ᾽ αὐτήν, 

τῇ νίσσοντο φορῆες, ὅτε τρυγάοιεν ἀλωήν. 
" δὴ Α Υ 5) Ἁ ’, 

παρϑενιχαὶ δὲ χαὶ ἠίϑεοι ἀταλὰ φρονέοντες 
» 5. ,ὔ Ἷ, ὶ ’, 

πλεχτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα χαρπόν. 

τοῖσιν δ᾽ ἐν μέσσοισι πάις φόρμιγγι λιγείῃ 

᾿ ἱμερόεν χιϑάριζε, λίνον δ᾽ ὕπο χαλὸν ἄειδεν 

᾿λεπταλέῃ φωνῇ" τοὶ δὲ ῥδήσσοντες ἁμαρτῇ 

μολπῇ τ᾽ ἰυγμῷ τὲ ποσὶ σχαίροντες ἕποντο. 
γι αὐ ἘΝ , - ΠΡ ΤῚ , 
ἔν δ᾽ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρϑοχραιράων. 

Ξ Ψ , ᾿ » , ᾿. ,ὔ αἱ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο χασσιτέρου τε, 
“ 12 Β] Ὶ ’ὔ 2 ͵ ’ὔ’ ὶ 

μυχηϑμῷ δ᾽ ἀπὸ χόπρου ἐπεσσεύοντο γνομόγδε 
, Ἁ η δ ΤῊΝ ς ὶ Ἁ ὶ - πὰρ ποταμὸν χελάδοντα, διὰ δοδαγὸν δοναχῆα᾽ 

χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐστιχάοντο βόεσσιν 

τέσσαρες, ἐγγέα δέ σφι χύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 

σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ᾽ ἐν πρώτῃσι βόεσσιν 
- 2 ,ὔ ᾿νν Ἶ 2 , " ΕἾ ει ΜῚ - . Ἁ Σ: ταῦρον ἑἐρύγμηλον ἐχέτηγν" ὃ δὲ μαχρὰ μεμυχὼς 

[4 Ἃ Α, Μ , ,ὔ 2 9 )»- , ἕλκετο" τὸν δὲ χύνες μετεχίαϑον ἠδ᾽ αἰζηοί. 
Ν ᾿Ὶ , »᾿ , 3. τὼ μὲν ἀναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην 

Ρ ᾿ , τῇ ᾽ὔ Ξ ς Ψ - 
ἔγκατα χαὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον" οἱ δὲ νομῆες 

αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες. 

οἱ δ᾽ ἢ τοι δαχέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 

ὅ00 τρυγάοιεν] τρυγόφῳεν 110}. 5608 σπλεχτοῖς ἐν] 10} ἴδ 

ὉΙΠΠΘΒ, χυλεχτοῖσι, πππ|8, σπτλεχτοῖσιν Λυδίαν πα; οὗ, Θ85851τ. ὅτο διὰ) 

Ζοποάοίιβ, σταρὰ μ]ουαπιθ. οὐπὴ ΑΥἸβίλγο ΠΟ, σταραὶ ρῥαποὶ. ῥοδανοὸν) 

ΤΡ], ῥαδαλὸν Δαδου!ρύπμη ἴῃ Α οὐ ἴα Ζοποάοίιπδ; δαδιγνὸν (οἵ, τ 589) 

Πα θη ΑΡΟ]]Οπ. ὅορ!ι. 188, 10. οἱ Ποβυοϊήπβ. Οπα ΑΥὐβίορ μη 6 8. οἱ 

ΑΥΙΒΙ ΡΟ Π5. ΒΟΙΙΡΒΘυϊηΐ, ἀπο αΐπ, Υ. Τλιάνῖοῖν ΔΗΤ. 1 4851 56. 

ὅτι ἐστιχάοντο)] ἐστιχόωντο Ἰ1Ὀν]. 19. δύ᾽ ἐν] ρῥ]θυίαθ, δύω 

ἄπο, δύο ΑὙἰβίαιο 5. ἴῃ ἀἸίουα, οαϊοπο; οἵ. Θ 581. 
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ἱστάμενοι δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ὑλάχτεον ἔχ τ᾽ ἀλέοντο. 
ΡλῚ δὶ Νὴ ᾿, Αἵ ΩΣ ,ὕ 

ἔν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

ἐν χαλῇ βήσσῃ, μέγαν οἰῶν ἀργεγνάων, 

σταϑμούς τε κλισίας τὲ κατηρεφέας ἰδὲ σηχούς. 

ἔν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήει Χο : Ὁ ΘΟ ΙΧ 
-,“--31τ᾿ιἈ.2}υν ὍΛ ΦΈΟΜΟΝ - 2 7, 

τῷ ἴχελον, οἱόν ποτ ἐγὶ Κνωσῷ εὐρείῃ 

Ζαίδαλος ἤσκησεν καλλισιλοκάμμῳ ᾿“ριάδνῃ. 
ἔνϑα μὲν ἠίϑεοι χαὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι 

2 - 2 ΒῚ , 2 Ν -" -" »ἷὔ 

ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἕπὶ χαρσιῷ χεῖρας ἔχογτες. 
ῃ Ὁ) «' ᾿Ὶ Ν 2 ᾿ ὕ, [4] ὶκ - τῶν δ᾽ αἱ μὲν λεπτὰς ὀϑόνας ἔχον, οἱ δὲ χιτῶνας 

εἴατ᾽ ἐυνγήτους, ἦχα στίλβοντας ἐλαίῳ" 
ὔ .} [4] ᾿Ὶ Ἂ, 2, [4 ὶχ ἷ καί ῥ᾽ αἱ μὲν χαλὰς στεφάνας ἔχον, οἱ δὲ μαχαίρας 

εἰχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώγνων. 

οἱ δ᾽ ὁτὲ μὲν ϑρέξασχον ἐπισταμένοισι πόδεσσιν 

ῥεῖα μάλ᾽, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν 
σον ,ὔ , ἑζόμενος χεραμεὺς πειρήσεται, αἴ χε ϑέῃσιν᾽ 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ ϑρέξασχον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισιν. 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ'᾽ ὅμιλος 
΄ : - Ἁ ὶ , 2 , » 2 ὶκ τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλσπιετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
"» ὶ Ν ἊΝ “ 5 5 Χ 

φορμίζων: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 

μολπῆς ἐξάρχοντος ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 

ἔν δ᾽ ἐτίϑει ποταμοῖο μέγα σϑένος ᾿Φἀχεανοῖο 

ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάχεος πύχα ποιητοῖο. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάχος μέγα τε στιβαρόν τε, 
“Ὡ "ὕὔ ς , , } 2 τ ΎΝ 

τεῦξ᾽ ἄρα οἱ ϑώρηχα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς 

91 Κνωσῷ] Κνωσσῷ 11] ἴῃ οἷ. Ὁ. ὅ96 ἐυνγήτους) ΑΟὐ, 

ἐυνήτους γΟ]1α 1; οἷ, ἡ 91. 42) ὅ80. 000. ἐξάρχοντος] ἐξάρχογτες 



! 
᾿ 

“Οπλοποιία: Σ. 

τεῦξε δέ οἱ χόρυϑα βριαρὴν χροτάφοις ἀραρυῖαν, 

᾿χαλὴν δαιδαλέην, ἔπι δὲ χρύσεον λόφον ἧχεν" 
- τεῦξε δέ οἱ χνημῖδας ἑανοῦ χασσιτέροιο. 

5) Ν 2 Ν , ᾽ν» Ὁ ,ὔ Α .Σ , 

᾿ αὐτὰρ ἐπεὶ πάνϑ'᾽ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις, 

μητρὸς ᾿χιλλῆος ϑῆχε προπάροιϑεν ἀείρας. 
« ὮΣ »ὕ᾿ ξ « γ) 2 ()ὐ} , ΄ ἣ δ᾽ ἴρηξ ὡς ἄλτο κατ᾽ Οὐλύμπου νιφόεντος, 

τεύχεα μαρμαίροντα παρ᾽ “Πφαίστοιο φέρουσα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

ΜΗΝΙΖΟΣ ΦΠΟΒΡΗ͂ΣΙΣ. 

ΞΕ Ν Ν ’ὔ ] 2 ()- “» «ς ,ὔ 

Πὼς μὲν κροχόπεσιλος ἀπ Μἀχεαγοῖο ῥοάων 

ὥρνυϑ᾽, ἵν’ ἀϑαγνάτοισι φάος φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν" 
«'! Ὧν ᾿ - [9 - , δῶ , 

ἢ δ᾽ ἐς νῆας ἵχανε ϑεοῦ πάρα Θῶρα φέρουσα. 
τὰ δὲ , ᾽, [4] , [Ὸ 

εὑρε δὲ Π]ατρόχλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱόν, 

᾿'χλαίοντα λιγέως" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

᾿μύρονϑ᾽. ἣ δ᾽ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα ϑεάων 
᾿», 5) 5) ς “- Χ » 2) 5 ο κα ΣΙ, ς 
ἘΨ τ αρα οι φυ χειρι τ ἑφρατ Ὁ ομας: 

»τέχνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ 

'κεῖσϑαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα ϑεῶν ἰότητι δαμάσϑη" 

τύνη δ᾽ “Ηφαίστοιο πάρα χλυτὰ τεύχεα δέξο, 

χαλὰ μάλ᾽, οἷ᾽ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὥμοισι φόρησεν.““ 

ὡς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ χατὰ τεύχε᾽ ἔϑηκχεν 

'πρόσϑεν ᾿Αχιλλῆος" τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη 

2 φάος] φόως 1101]. 
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ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ᾿ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

ὡς εἶδ᾽, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἔν δέ οἱ ὄσσε 

δεινὸν ὑπὸ βλεράρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανϑεν" 
, ῬῚ -} ’ »ὕ - ὌΣ ᾿ - 

τέρπετο δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων ϑεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ἧσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων, 

αὐτίχα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ὅπλα ϑεὸς πόρεν, οἱ᾽ ἐπιειχὲς 

ἔργ ἔμεν ἀϑανάτων μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. 

νῦν δ᾽ ἢ τοι μὲν ἐγὼ ϑωρήξομαι' ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
ὶ ψχϑὶ ’ὔ ’ ,ὔ 2, ἘΆ δείδω, μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

μυῖαι χαδδῦσαι χατὰ χαλχοτύπους ὠτειλὰς 

εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀειχίσσωσι δὲ νεχρόν --- 
νι, 12 λον , ΕΣ δ᾽ τ Χ σῶν, ᾿ ’ σε Τα ζξ ἔχ δ᾽ αἰὼν πέφαται ---, χατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 

»τέχγον, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 
-" Ἀ ΒῚ - , 2η ἜΣ ᾧ, 7: - 

τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλχέμεν ἄγρια φῦλα, 

μυίας, αἱ ῥά τε φῶτας ἀρηιφάτους χατέδουσιν᾽ 

ἤν περ γὰρ χῆταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν, 

αἰεὶ τῷδ᾽ ἔσται χρὼς ἔμπεδος ἢ χαὶ ἀρείων. 
ΣΧ .. ’ 2 2 Β] ΔῈ Ξ- Ὶ͵ 7 [σὲ - 2 Ὄ ,ὔ ἀλλὰ σύ γ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας «αἀχαιοῦς, 

μῆνιν ἀποειπὼὺν ᾿“γαμέμνονι ποιμένι λαῶν 

αἶννα μάλ᾽ ἐς πόλεμον ϑωρήσσεο, δύσεο δ᾽ ἀλκήν.“ 

ὡς ἄρα φωνήσασα μένος πολυϑαρσὲς ἐνῆκεν" 

Πᾳατρόχλῳ δ᾽ αὐτ᾽ ἀμβροσίην χαὶ νέχταρ ἐρυϑρὸν 
 » Ἁ ς - .» ς νὴ 2ὕὔ᾿ ὶ νὔ 

σταξε χατα οιγῶν, νὰ οὐ χρὼς ἔμπεδος δ. 

80 ἀλαλκχέμιεν)] ἄπο ΠΠΡΡῚ οὔππ Αὐβίορμαπο, ἀλαλκδῖν ΟΘίθἹ πε 

ΑΥΙΒίαΌΠΟ. 88 τῷδ᾽ ὀομμρ "65. ἴπ οἷβ ΔΟΠ): τῷ γ᾽ τε απὶ, ἕον-' 

ἴα586 τϑοίπ5; οἵ. Χ 420. 
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αὐτὰρ ὃ βῆ παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης δῖος ᾿αχιλλεὺς ΧΙΧ 

σμερδαλέα ἰόχων, ὦρσεν δ᾽ ἥρωας ᾿ἡχαιούς. Η 

καί δ᾽ οἱ περ τὸ πάρος γὲ νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσχον, 

οἵ τὲ χυβερνῆται χαὶ ἔχον οἰήια νηῶν 
Ν ᾿ ᾿" ,7ὔ ,, -“ 

χαὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο δοτῆρες, 

Ι 'χαὶ μὴν οἱ τότε γ᾽ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς Δῦ 
2 , δὶ ᾿ " , ΟΝ ΟΣ Εν - 

ἐξερόνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

τὼ δὲ δύω σχάζοντε βάτην Ἴἴρεος ϑεράποντε, 

Τυδείδης τε μενεπτόλεμος χαὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
,ὕὔ 5) ᾿ ,ὔ Ἂ 2 Υ 2, [4 Η Ὶ κι δ ο 

ἔγχει ἐρειδομένω᾽ ἔτι γὰρ ἔχον ἕλχεα λυγρά 

κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες. 50 
᾿) Ν «' ΜΕΤ Σ δῚ γ7, - γ ἡ - } , 

αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλϑεν ἄναξ ἀνδρῶν γαμέμνων, 

ἕλχος ἔχων" χαὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

οὗτα Κύων ᾿Ἵντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσϑησαν ᾿Αχαιοί, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠχὺς ᾿αἰχιλλεύς" δῦ 
τὶ σὺ ΟῚ », ΛΕ ΚΣ , »ἷ »»“Ιτρεΐδη, ἡ ἄρ τι τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 

ἔπλετο, σοὶ καὶ ἐμοί, ὅτε νῶΐ περ ἀχνυμένω χῆρ 
,ὔ »ἷὕἸ ὶ ,ὔ, [6 ’ 

ϑυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεχα χούρης; 
Ἁ 27 423ῳ Β] Ἕ ’ὔ »ὕ 2 ὦ 

τὴν ὄφελ᾽ ἐν νήεσσι χαταχτόμεν Ἄἥρτεμις ἰῷ 
γ - Ὁ ὦ κα τὰ .η 7 ν 2.4] Ἃ : 

ἤματι τῷ, ὅτ᾽ ἐγὼν ἑλόμην “Ἰυρνησσὸν ὀλέσσας" 00 

τῷ χ᾽ οὐ τόσσοι ᾿Ἵχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὔδας 

δυσμενέων ὑπὸ χερσίν, ἐμεῦ ἀπομηγίσαντος. 

“Ἕχτορι μὲν χαὶ Τρωσὶ τὸ χέρδιον: αὐτὰρ ᾿α΄χαιοὺς 

δηρὸν ἐμῆς χαὶ σῆς ἔριδος μγνήσεσϑαι ὀίω. 

ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί σπιερ, θῦ 

02. ἀπομηνίσαντος] 1ἰνῚ ὁππι Αὐϊβίανοιιο, ἨθΡο ἴλη0, Ἀ}1|5, ἄπο 

μηνίσαντος ΝίοῖαΒ; οἵ. 1.420. Β 112. Η 380. 
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ΟΣ , 

ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγχῃ. 
- 5 » δ) , : ν᾿ 

νῦν δ᾽ ἢ τοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί μὲ χρὴ 

ἀσχελέως αἰεὶ μεγεαινέμεν" ἀλλ᾽ ἄγε ϑᾶσσον 
" ΄ ΄ δ ἘΡῸΝ ᾿ , ᾿ἤ , ὄτρυνον πόλεμόνθε χάρη χομάοντας «ἤχαιοῦς, 

αἱ ΒῚ Τὰ ὄφρ᾽ ἔτι χαὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑών, 
᾿ὕὔ δ] ,ὔ 2 ΒΩ 

αἴ χ᾽ ἐϑέλωσ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰαυέμεν. ἀλλά τιν᾽ οἴω 
γ , - ἐφ ’ 

ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ χαμυψέμεν, ὅς χε φύγῃσιν 

δηίου ἐχ πολέμοιο ὑπ᾽ ἔγχεος ἡμετέροιο.“ 
«' , ῇ ς ὶ 2 Ων ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ἐυχνήμιδες ᾿αΙχαιοὶ 

- γ ,ὔ, ’ὔ ." 

μῆνιν ἀπειπόνγτος μεγαϑύμου 11]ηλείωνος. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

αὐτόϑεν ἐξ ἕδρης, οὐδ᾽ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς" 
ἊΣ ’ὔ; 

»(ὐ φίλοι, ἥρωες 4Ἔαναοί, ϑεράποντες ΄ἥρηος, 
ς ’, Ν ᾿ 2) ,  ΒΛᾺ 2ὕ 

ἑσταότος μὲν χαλὸν ἀχουέμεν, οὐδὲ ἔοικεν 
ς 4 Ὁ Ἶ ι : Ν Ν ΒῚ ,ὔ ΞΡ ΕΙΣ, ὑββάλλειν' χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ πὲρ ἐόντι. 

ἀνδρῶν δ᾽ ἐν σιολλῷ ὁμάδῳ σιῶς χέν τις ἀκούσαι 

ἢ εἴποι; βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. 

Π|ηλείδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι" αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

σύνϑεσϑ'᾽ ᾿Τργέιοι ὔϑόν τ᾽ εὖ γνῶτε ἕχαστος. 

πολλάχι δή μοι τοῦτον ᾿Ιχαιοὶ μῦϑον ἔειπον 
γ Ἐν, Ἅ 3) ἊΣ ἊΣ ἽΣ ᾿ὕὔ ᾽ὔ 5. 

καί τὲ μὲ γεικείξσχον" ἐγὼ δ᾽ οὐκ αἴτιός εἰμι, 

09. χομάοντας] χομόωντας Ἰἰ01]. 11 ἑαυέμεν] ἰαύειν 1ἰ0Υ]. 

12 χαμψέμιεν)] χάμιψειν 1101]. τ0. 1] ἴῃ ΟΕ ΠΟΙ Ρτ5. ΜΙ ΔΒΒΙΠΠΘΗΒΙ 

οἱ ΟἸνία 1ἴΐὰ ΒΟ ΡῈ] ονδηΐ: τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων .3γα- 

μέμνων, μῆνιν ἀναστενάχων χαὶ ὑφ᾽ ἕλκεος ἄλγεα πάσχων. 
τ) οἸηϊδοιαί Ζθποοί5, 50 βου} ΑΥΙΒΙΟΡΠ δ πθ5. οὐ ΑΥΙΒΙΆ ΓΟ 8. 

19 ἀχουξμεν] ἀχούεμιεν ΟἹ) 4111, ἀχούειν ρᾶιιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ οἴπὰ Αὐ]- 

ΒΆΡΌΠ0. 80 ἐπισταμένῳ στερ ἐόντι] ΔΥΪΒίΆ ΡΟ ηι8, ἐσειστάμενόν 7τερ 
δόντα 100]. 
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ἀλλὰ Ζεὺς χαὶ μοῖρα χαὶ ἠεροφοῖτις ἐρινύς, 

οἱ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην 

ἥματι τῷ, ὅτ᾽ ᾿Αχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. 

ἀλλὰ τί χεν ῥέξαιμι; ϑεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ, 

πρέσβα Διὸς ϑυγάτηρ ΄ἅτη, ἣ πάντας ἀᾶται. 

οὐλομένη" τῇ μέν 9᾽ ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδει 

πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἥ γε κατ᾽ ἀνδρῶν χράατα βαίνει 

βλόάπτουσ᾽ ἀνθρώπους: κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερόν γε πέδησεν. 

χαὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον 

ἀνδρῶν ἠδὲ ϑεῶν φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὸν 

“Πρη ϑῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν 

ἤματι τῷ, ὅτ᾽ ἔμελλε βίην ᾿“Πραχληείην 

᾿Αλχμήνη τέξεσϑαι ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. 

ἢ τοι ὅ γ᾽ εὐχόμενος μετέφη τιάντεσσι ϑεοῖσιγ" 

»κέχλυτέ μευ, πάντες τὲ ϑεοὶ πᾶσαί τὲ ϑέαιναι, 

ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγει. 

σήμερον ἄνδρα φόοσδε μογοστόχος Εϊλείϑυια 

ἐχφαγεῖ, ὃς πάντεσσι περιχτιόνεσσιν ἀγάξει, 

τῶν ἀνδρῶν γενεῆς, οἵ ϑ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσιν." 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδαε πότνια “Πρη; 

οἱνεύστης εἰς, οὐδ᾽ αὖτε τέλος μύϑῳ ἐπιϑήσεις. 

εἰ δ᾽ ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον, ᾿Ολύμπιε, καρτερὸν ὕρχον, 

ἢ μὲν τὸν πάντεσσι περιχτιόνεσσιν ἀνάξειν, 

ὅς χὲν ἐπ᾿ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναιχὸς 

98 ἀλλ᾽ ἄρα ἣ γε κατ Ἰἴρνῖ; Ξἀλλὰ ἁραιὴ ἐπ᾽ δοηΐοοὶ 98 }168- 
Ὅ6:. 4. Ρ1110]. εγθίηβ Χ (1884) Ρ. 815 5αᾳ. Οἱ. Εἰ 425. Σ 411. 

108 φάοσδε] φόωσδε νο] φόως δὲ [01]. 100 προσηύδαε) 

προσηύδα 11]. 101 ψεύστης εἰς] ψιευστήσεις 1100} οτμ ΑΙ Ο]ιῸ 

«(δο!ο]. Ν᾽), αἰδιχιν ΒΒ τον ἢ. 
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180 1: ῆήνιδος ἀπόρρηρις 

ΧΙΧ τῶν ἀνδρῶν, οἱ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέϑλης." 

ὡς ἔφατο: Ζεὺς δ᾽ οὔ τι δολοφροσύγνην ἐνόησεν, 

ἀλλ᾽ ὄμοσεν μέγαν ὕρχον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσϑ᾽η. 

“Πρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 

τι χαρπαλίμως δ᾽ ἵχετ᾽ 'ργος ᾿χαιικόν, ἔνϑ' ἄρα ἤδει 

ἰφϑίμην ἄλοχον ΣΞϑενέλου Π]ερσηιάδαο" 

ἡ δ᾽ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ᾽ ἕβδομος ἑστήχει μείς. 

ἐχ δ᾽ ἄγαγε πρὸ φάοσδε χαὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα" 

᾿λκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόχον, σχέϑε δ᾽ Εἰλειϑυίας. 

1:0 αὐτὴ δ᾽ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα" 

»Ζεῦ πάτερ, ἀργικέραυνε, ἕπος τί τοι ἐν φρεσὶ ϑήσω. 
ΕᾺΥ ο..- δὰ , 3 . 2 [4 ΤΕ τ γ , 
ἤδη ἀνὴρ γέγον᾽ ἐσϑλός, ὃς ᾿“ργεΐοισιν ἀνάξει, 

Πὐρυσϑεὺς ΣΞϑενέλοιο πάις Π]ερσηιάδαο, 

σὸν γένος" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν ᾿40γεΐοισιν." 
ει , ᾿ δ᾽ »ἵ 5 δ λ ν , ’ - 

ιτ0ὺ ὡς φάτο, τὸν ἄχος ὀξὺ χατὰ φρένα τύψε βαϑεῖαν. 
ἡ γϑες τ ὶ9 ἘΦ 9.) - , 

αὐτίχα δ᾽ εἷλ᾽ Ἄτην χεφαλῆς λιπαροπλοχάμοιο 
’ὔ Α “ ᾿ ΡΥ ᾿ [6] Ξ 

χωόμενος φρεσὶν ἣσι, χαὶ ὥμοσε καρτερὸν ὕρζον, 

μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν τε χαὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 

αὐτις ἐλεύσεσϑαι “την, ἢ πάντας ἀᾶται. 
«ι Σ᾽ ν 2, 5.) ) 5. “ ἐν » 

1550 ὡς εἰπὼν ἔρριινεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

εἰρὶ περιστρέινας᾽ τόγχα δ᾽ ἵχετο ἔργ᾽ ἀνϑοώπων χειρί περιστρεψας᾽ τοχ ΟΥ̓ σ Οὐ ΕΟ: 
τὴν αἰεὶ στενάχεσχ᾽, ὅϑ᾽ ξὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο 

ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ᾿ Βυρυσϑῆος ἀέϑλων. 
[4] ᾿ ᾿ Ἷ « Ὶ ΟΥ̓ , { , « 

ὡς καὶ ἐγών, ὅτε δὴ αὖτε μέγας χκορυϑαίολος “Πχτωρ 

150 Αργεΐους ὀλέκεσχεν ἐπὶ πρυμνῇσι νέεσσιν, 

118 ἤδει] ἴΐα νθὶ ἤδη γ8] ἤδεβ βἰπρι, ἤδη οοίθι!. 118 πρὸ ἡ 

φάοσδε] φόωσδε Ῥϑιοὶ, πρὸ φόωσδε νοὶ] προφόωσδε οθίο! ο΄ 
ΑΥἹ βίαι οο0; οἵ. Π 188. 184 δὴ αὖτε] ὃ αὖτε 1101}: ν. «4 151: Ὁ 

ἢ 



ἥηήνιδος ἀττόρρησις: Τ᾽ 181 

οὐ δυνάμην λελαϑέσϑ'᾽ της, ἧ πρῶτον ἀάσϑην. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς, 

ἂν ἐϑέλω ἀρέσαι δόμεναί τ᾿ ἀπερείσι. ἄποινα. 

ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμόνδε χαὶ ἄλλους ὄρνυϑι λαούς" 

δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν, ὅσσα τοι ἐλϑὼν 
- ᾿- 

χϑιζὸς ἐνὶ χλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος ᾿Οδυσσεύς. 
.» 2 ΕΣ ὔ 2 7, » ’ ’ 7 εἰ δ᾽ ἐϑέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ “ἥρηος, 

δῶρα δέ τοι ϑεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες 
"ὔ 2 »ἷὕ 2) δι [σὲ , 2 Ζέ οἴσουσ᾽, ὄφρα ἴδηαι ὅ᾽ τοι μεγοειχέα δώσω. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿αΙχιλλεύς" 

»» Ἱτρεΐίδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γάμεμνον, 

δῶρα μέν, αἵ χ᾽ ἐθέλῃσθα, παρασχέμεν ὡς ἐπιειχές, 
»ἷἤὔἸ ᾿] 5} ,ὔ . ,ὔ -“ ΜῚ , ,ὔ 

ἤ τ᾽ ἐχέμεν παρὰ σοί. νῦν δὲ μνησώμεϑα χάρμης 

αἶψα μάλ᾽. οὐ γὰρ χρὴ χλοτοπευέμεν ἐνθάδ᾽ ἐόντας 
ζ Ι 7" Ν χθήη ῬΡΥ τ Ι 4 Υ ὙΞ 
) δὲχ ὶ ᾽ὔ » ᾿ , 2 » ᾿ οὐδὲ διατρίβειν. ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον 

( , 5 15 - Ν ΄ὔ » δὲ 

ὥς χέ τις αὖτ᾽ ᾿“χιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται 

ἔγχεϊ χαλχείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας ὙΧ ΣΙ ΕΘΕΕ νδζ .« φαλαγγαᾶξ- 
ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσϑω.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
ν ν ς , ᾿ - 

»μὴ δὴ οὕτως ἀγαϑός περ ἐών, ϑεοείχελ, "Αἰχιλλεῦ, 
, », ἌΥ 71 τ 2 - 

γήστιας ὄτρυνε προτὶ Ἴλιον υἱας χαιῶν 

Τρωσὶ μαχεσσομένους, ἐπεὶ οὐχ ὀλίγον χρόνον ἔσται 
᾽ὕ ΚΡ δὰ - ς ΄ ,ὴ φύλοπις, εὐτ᾿ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες 

140 παρασχέμιεν] ῥῬᾶτιοὶ ἴῃ οἷβ ὅγι., σταρασχεῖν οοἰοΙ1. 

148 παρὰ] ΠΡ Ρ᾽αηὶ οὐ ορίϊπι!, “τάρα Το] αὶ οπὶ ΝΙΘΆΠΟΙΘ 

(5601. Β). 149 χλοτοττξυέμιεν) χλοτοττεύειν 11]. 105 δὴ οὕτως] 

Ἐπί 15. Ὁ. 1111, ὅ8, δ᾽ οὕτως ᾿ἴδυϊ; οἵ, “4 181. Καὶ 888. 

151 μαχεσσομένους)] μαχησομένους (ιἱιαχησόικιενος, μαχησαμένους 
ΒΙ ΠΡ.) ΠΠ0}. 

140 

14 

150 
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1 δὃ 1: πήνιδος ἀττόρρησις 

ἀνδρῶν, ἐν δὲ ϑεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισιγ᾽ 

ἀλλὰ πάσασϑαι ἄνωχϑι ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿“χαιοὺς 
, ἕ 27 ἈΝ ἡ ,ὔ 2 Ν Ν 3. ,ὔ 

σίτου χαὶ οἴνοιο, τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. 

οὐ 2 

ἄχμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσϑαι" 

γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἡμᾶὰρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 

εἴ περ γὰρ ϑυμῷ γε μεγνοινάῃ πολεμίζειν 
ΠΝ 7 Ν ον γ᾽ ἢ ῃ ἢ Ξ " 

3) , ,ὔ -" , 9 ὶλ ᾽ε 

ἀλλά τε λάϑρῃ γυῖα βαρύνεται ἠδὲ χιχάγει 

δίψα τὲ χαὶ λιμός, βλόβεται δέ τε γούνατ᾽ ἰόντι. 

ὃς δέ χ᾽ ἀνὴρ οἴνοιο χορεσσάμεγος χαὶ ἐδωϑῆς 
᾽ τῶν ὶ , , ν 5, ἀνδράσι δυσμενέεσσι παγημέριος πολεμίζῃ, 

, Ψ «ς 5: ἐλ, , ΚΑ - ϑαρσαλέον νύ οἱ ἤτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα 

πρὶν χάμγει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο. 

ἀλλ᾽ ἄγε λαὸν μὲν σχέδασον χαὶ δεῖπνον ἄνωχϑι 

ὅτιλεσϑαι᾿ τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων 

οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες «ἡχαιοὶ 

ὀφϑαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανϑῆῇς. 
2 , Ψ « ΡῚ Ἐν ΝΣ δὲ , ὀμνυέτω δέ τοι ὅρχον, ἐν ᾿Αργεΐοισιν ἀναστάς, 

,ὕ -" » -" ΒῚ “) γ δὰλ - μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι 
«' 9έ ΒῚ ᾽ὔ ", ξ γ, ἜΤ ΕΣ δ - " τ ΡΞ ΤΡ 

[ἢ θέμις ἐστίν, ἄναξ, ἤ τ᾽ ἀνδρῶν ἤ τε γυναιχῶν. 

χαὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. 

αὐτὰρ ἕπειτά σὲ δαιτὶ ἐνὶ χλισίῃς ἀρεσάσϑω 
, «; ’ ν" Β] Ν ΒΩ πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσϑα. 

᾿Πτρεΐίδη, σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ 
2 - Β. ᾿Ὶ ,ὔ ΑΝ -“ ἔσσεαι" οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα 

ἄνδρ᾽ ἀπαρέσσασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνγῃ.“" 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿γαμέμνων᾽ 

104 μενοινάῃ)} μενοινάᾳ 1101]. ΟΥ,.,, 81. 4] 201 54. α 107 586. 

11 1] οτηϊτἐππηΐ 1101 ΟΡΊΠΗ]. 



Πηήνιδος ἀπτόρρησις: 1") 189 

χαίρω σεῦ, “αερτιάδη, τὸν μὖϑον ἀχούσας" ΣΕ ΠΡις 

ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ χατέλεξας. 186 

ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἐϑέλω ὀμόσαι, χέλεται δέ μὲ ϑυμός, 

οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ ᾿αΑχιλλεὺς 

μιμνέτω αὐτόϑι τῆος ἐπειγόμενός περ Αρηος" 

μίμνετε δ᾽ ἄλλοι πόντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190 

ἐχ χλισίης ἔλϑῃσι καὶ ὅρχια πιστὰ τάμωμεν. 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ χελεύω" 

χρινάμενος χούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν 

δῶρ᾽ ἁμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ᾽ ᾿Αχιλῆι 

χϑιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τὸ γυναῖχας. 1θ9ῦ 

7Ταλϑύβιος δέ μοι ὦχα χατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿“χαιῶν 

χάπρον ἑτοιμασάτω, ταμέειν Ζ΄ιί τ᾽ ᾿Πελίῳ τε.“ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿αχιλλεύς" 

»“τρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿γάμεμνον, 

ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσϑαι, 200 

ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται 

καὶ μένός οὐ τόσον ἤσιν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν. 

γῦν δ᾽ οἱ μὲν χέαται δεδαὶϊγμένοι, οὺς ἐδάμασσεν 

ἽἝχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν, 
ὑμεῖς δ᾽ ἐς β ὺν ὀτρύ: ν. ἢ τ᾽ ἂν ἐγώ 1 50 μεῖς ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον. ἢ τ ἂν ἐγώ γε 90ῦ 

189 αὐτόϑι τῆος] αὖϑι τέως στιερ ΤἸΌΡῚ ῬΠανῖπιϊ οὐ ορεϊπιϊ, αὖϑι 
τέως γ6] τέως δὲ γν6}] τέως γ(ξ) Ραιιοῖ, αὖϑι τέως καὶ τππ8. ΟοΥ- 
γοχὶς α. Ἡθεηδηη Π]6πι. ἀοοίι.. τηθίν. Ρ. ὅ9. 194 δῶρ᾽ Διιῆς] δῶρα 

ἐμῆς γν]θυίαιιο, δῶρα δ᾽ ἐμῆς ὅγυ. ππᾶπι 9. οὐ ραποὶ ἅΠΠ: δῶρά τ᾽ 
ἐμῆς ὁοιπππθπᾶα θα Πογμθ; ἡμιδτέρης ὁοηΐθοι! Ναιοῖς, ἰπάθ ἀμῆς 

ῬΘΡΡιμιθ]1ο" (Εππθἀ ]οπϑν οὐ ΒΟ] 96. χὶ ΠΟΙμοΙ [1888] ρΡ. ὅ), ἡμῆς 

γὰ ΓιΘοσθη οὐ Μοπᾶθθ ἃ Οοδία (1889). 900 ὀτρύνετον) 11], 

ὀτρύνετε οομπιπιθηαί Τὶ ΠοΟΠΟ; ν. ρυδοῖ, 8. 4,1, 2. 
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190 1: πήνιδος ἀπόρρησις 

- Ν ᾽ , ἐπι Τεῖ 3 - 
νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμιζέμεν υἱὰς «΄χαιῶν 

, τ 7, [7] .2 υ , 3, 

γήστιας ἀχμήγους, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ χαταδύντι 
, , ι΄, δ. Ἀν, , ,ὔ 

τεύξεσϑαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τισαίμεϑα λώβην. 

πρὶν δ᾽ οὔ πως ἂν ἐμοί γε φίλον χατὰ λαιμὸν ἰείη 

οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις, ἑταίρου τεϑνηῶτος, 

ὅς μοι ἐγὶ χλισίῃ δεδαὶγ μένος ὀξέι χαλκῷ 

κεῖται, ἀνὰ πρόϑυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
» Ξ ’, "ὕὔ Ἀ " "ἀν ᾽ὔ, η 

μύρονται" τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, 
γὴη ἃ ᾿ τῇ μὰ . 2 , ΄ . ΣΨΣ, {ς ἀλλὰ φόνος τὲ χαὶ αἷμα χαὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. 

σὸν ὃ; ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 

»κὁ ᾿Αχιλεῦ, Π]ηλῆος ὑέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿“χαιῶν, 
’ὔ 2 2 ,ὔ ᾿ ,ὔ 2 5 7ὔ 

χρείσσων εἰς ἐμέϑεν καὶ φέρτερος οὐχ ὀλίγον περ 
2 2 Ἂ, ὶ 7 “" , ,ὔ ,ὔ 

ἔγχει, ἐγὼ δέ χε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην 

πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην χαὶ πλείονα οἰδα" 

τῷ τοι ἐπιτλήτω χραδίη μύϑοισιν ἐμοῖσιν. 

αἶψα δὲ φυλόπιδος πέλεται χόρος ἀνϑρώποισιν, 

ἧς τὲ πλείστην μὲν χαλάμην χϑονὶ χαλχὸς ἔχευεν, 
Ὑ Ἂ ΒῚ “ 2 Νὰ ,ὔ ’ 

ἄμητος δ᾽ ὀλίχγιστος, ἐπὴν χλίνῃσι τάλαντα 

Ζεύς, ὃς τ᾽ ἀνϑρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυζχται. 

γαστέρι δ᾽ οὔ πως ἔστι νέχυν πενϑῆσαι ᾿Αχαιούς" 
,ὔ Ἂς; Α Ν Β] ,ὔ 7 , 

λίην γὰρ πολλοὶ χαὶ ἐπήτριμοι ἥματα πάντα 

πίπτουσιν" πότε χέν τις ἀναπγεύσειξδ πόνοιο; 

ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν χαταϑαπτέμεν ὅς χε ϑάνῃσιν, 

906 πτολεμιζέμεν] σπτ(τ)ολεμίζειν 110]. 908 τεύξεσϑαι] 
τεύξασϑαι 811]. ἐπὴν τισαίμεϑα] ν. ρτϑϑῖ. 1. 8. 9, ΠΙ 4... 

210 τεϑγνηῶτος) ἃ οἱ ἀπὸ ΔΠ]|, τεϑγνῃῶτος ππι5, τεϑγειῶτος γ6]1- 

ααἱ ἴῃ 6ἷ5. ὅγυ. 216 Πηλῆος] Πηλέος ν6] Πηλέως 1ἰ0ι1; ν. ργδοί. 

1.8.5, 10. Χ ὑέ] υἱέ 1 γ]. 221 αἶψα δὲ! ὅγι., αἶψά τε 

ὁΘίρθυ!. 2298 χαταϑαπτέμεν) χαταϑάπτειν ἸΡνῚ (χατϑάπτειν ἀπο). 



Ἰήνιδος ἀπιόρρησις: 17’ 191 

, ( κ », Ξε 5.5.5) ᾿ ’ , γηλέα ϑυμὸν ἔχοντας, ἐπ᾿ ἤματι δαχρύσαντας 
ἘΠ 1} 2 ,ὔ ᾿" -" ὴ 7 ὕοσοι δ᾽ ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, 

μεμνῆσθαι πόσιος χαὶ ἐδητύος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεϑα νωλεμὲς αἰεί, 

ἑσσάμενοι χροὶ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην 

λαῶν ὀτρυντὺν ποχιδέγμενος ἰσχαναέσϑω" -- 

ἥδε γὰρ ὀτρυντύς" χακὸν ἔσσεται, ὅς κε λίπηται 

γηυσὶν ἔπ᾽ ᾿“ργεΐων" --- ἀλλ᾽ ἀϑρόοι ὁρμηϑέντες 

Τρωσὶν ἔφ᾽ ἱτιποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα." 

ἢ, χαὶ Νέστορος υἷας ὑπάσσατο χυδαλίμοιο 

«Ῥυλείδην τὲ Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τὲ 

χαὶ Κρειοντιάδην “υχομήδεα χαὶ Μελάνισιπονγ᾽ 

βὰν δ᾽ ἔμεν ἐς χλισίην ᾿“γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 

αὐτίχ᾽ ἔπειϑ᾽ ἅμα μῦϑος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον. 

ἑπτὰ μὲν ἐκ χλισίης τρίποδας φέρον οὕς οἱ ὑπέστη, 

αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ “ιπους" 
2 . ἡ “51 - , ’, ΡῚ ν δεν Δ ἐκ δ᾽ ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 

ἕπτ᾽, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηίδα καλλιπάρῃον ᾽ Ὁ Ἵ] φυ ΠΟΘ ΟΡ: 

χρυσοῦ δὲ στήσας ᾿Οδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα 
ὍΣ 2 «! ας 5) - , , υ - ἦρχ᾽. ἅμα δ᾽ ἄλλοι δῶρα φέρον χούρητες ᾿ἡχαιῶν. 

καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ ϑέσαν, ἂν δ᾽ ᾿“γαμέμνων 

ἵστατο Ταλϑύβιος δὲ ϑεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν 

χάπρον ἔχων ἕν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. 
2 ., ὶλν 5) ’ “ ’ ᾿“τρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 

984. ἐσχαναέσϑω) ἰσχαναάσϑω [101]. 985 ὀτρυντύς" χαχὸν]) 

Το] οίαμπιθ, ὀτρυντὺς χαχὸν οοίου! 100]. ΠῚ πϑβοίοθαμη, απ (- 

ΒΕ ΠΟ Ομ θ πὶ μοϑ ὀτρυντύς [Ἀοίαμη πὸ ἃ τπὸ ἰπνθηΐαμι ΡΙΌΡΟΒΙ «{8}}}}}. 

ῬΆΠ0]. Ῥαθᾶδρ. 195 (1882) ρμ. 3406. 940 ἔργα ἰδυίας] ἔργ᾽ εἰ- 
δυίας 1100]. 

᾿ὰ οε οι 

210 

τς μ»- ὅι 

50 
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19 Τ: ἤήνιδος ἀπόρρησις 

[4 ς Ά, ,ὔ , Χ ΡΝ 2ὔ ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα χουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 
, 2 Αἵ ’, ΒῚ ’ Ἂ; -" ἋΣ 

χάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος, Ζ1ιὲ χεῖρας ἀνασχὼν 

εὔχετο᾽ τοὶ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾿ αὐτόφιν ἥατο σιγῇ 

᾿Ἰργέιοι, χατὰ μοῖραν, ἀχούοντες βασιλῆος. 
Ῥλύξϑν», ἾΒῚΣ 5} ΞῈ δι 2 5] κι Ε Ψ 

εὐξάμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 
»ἷὕ -“ Ἁ - -" «, Α ΡῚ »ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν ὕπατος χαὶ ἄριστος, 

Πῆ τε καὶ ᾿Πέλιος καὶ ἐρινύες, αἵ ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν 

ἀνϑρώπους τίνυνται, ὅτις χ᾽ ἐπίορχον ὀμόσσῃ" 

“μὴ μὲν ἐγὼ χούρῃ Βρισηίδι χεῖρ᾽ ἐπένεικα ἌΝ ͵ οὐρῇ ἀλίχη χει " 

οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν χεχρημένος οὔτε τεὺ ἄλλου, 
7 Ὶ3ῳ 27 2 5) ,ὔ ΩΝ ’ 2) - 

ἀλλ᾽ ἕμεν᾽ ἀπροτίμαστος ἐνὶ χλισίῃσιν ἐμῇσιν. 

εἰ δέ τι τῶνδ᾽ ἐπίορκον, ἐμοὶ ϑεοὶ ἄλγεα δοῖεν 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα διδοῦσι» ὅτις σφ᾽ ἀλίτηται ὁμόσσας."“ 
ΟῚ π- ν ΑΥΤΕΣ ἢ ΄ μὰς Κα ’ ΄ ὲ ΠΥ ῸΣ ἢ, χαὶ ἀπὸ στόμαχον χάπρου τάμε νηλέι χαλχῷ. 

τὸν μὲν Ταλϑύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα 
κρ ο. -3 ὶ ,ὔ ΝΥ 2 ,, 5 . Χ ΟΡᾺ; ΒΞ 

δῖ ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχϑύσιν. αὐτὰρ ᾿ΑἸχιλλεὺς 

ἀνστὰς ᾿4ργεΐοισι φιλοσπτολέμοισι μετηύδα" 

» Ζεῦ πάτερ, ἡ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθϑα. 

οὐκ ἂν δή ποτὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν 
2 .". δὶ 2 υ , ϑ. δεν ’ ᾿“τρεΐδης ὥρινε διαμτσιερές, οὐδέ χε χούρην 

ἦγεν ἐμεῦ ἀέχοντος ἀμήχανος" ἀλλά ποῖ Ζεὺς 

ἤϑελ; ᾿Αχαιοῖσιν ϑάνατον πολέεσσι γενέσϑαι. 
- Ὁ, .9ὴ Α ὯΔ Ὅν δλΟ [4] : Ψ "ὕὔ {( 

γῦν δ᾽ ἔρχεσϑ'᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα. 

δῦ ἥατο) δἵατο (εἴατο (πο) 1101]. 969 οἵ 9 Πρτί; τινὲς 

Οἵ τὲ ἐπὶ Πλούτωνος καὶ Περσειζόνης: 5610]. ἡ. ΟΥ, Γ᾽ 218 56. 
201 ἐχιέγειχα) Ὁ οὐ πππιβ οχ 1115, ἐπυερεῖχαι (ἐτσενξίχαι τολι5) ΠΟΡῚ 

[Ὁ 6. ομηη68, {πο ΗΘυ ματι 5ΘΟΠΓῚ τ }0] ΘΠ ΓΟ 5. τορι; οἵ, Καὶ 990. 

0.2} 910 διδοῖσϑα] δίδοισϑα 11 ἴῃ οἷ ΟΠ; ν. ἩϊηΟΠΒ, 

Ηοιη.. 6106. νοϑϑί. Α60]. Ρ. 18 54. οἱ οἷ. 1164. 
Γ 



Πήνιδος ἀπόρρησις: Τ᾽ 193 

«᾿' » Ἶ Δ Σ] ᾿) , “ 2 ΕΣ Α ) , ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, λῦσεν δ᾽ ἀγορὴν αἰνηρήν. ΧῈΣ 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδγαντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕχαστος" 

δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτο ἐμφεπένον 0 ομ ς μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, 

βὰν δ᾽ ἐπὶ νῆα φέροντες ᾿Αχιλλῆος ϑείοιο. 

χαὶ τὰ μὲν ἐν χλισίῃσι ϑέσαν, χκάϑισαν δὲ γυναῖχας, 280 

ἵππους δ᾽ εἰς ἀγέλην ἕλασαν ϑεράποντες ἀγαυοί. 

Βρισηὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ᾽ ἰχέλη χρυσῇ ᾿Ιφροδίτῃ, 

ὡς ἴδὲ Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέι χαλχῷ, 

ἀμφ᾽ αὐτῷ χυμένη λίγ᾽ ἐκώχυε, χερσὶ δ᾽ ἄμυσσεν 

στήϑεά τ᾽ ἠδ᾽ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. 586 

εἴσιε δ᾽ ἄρα χλαίουσα γυνὴ ἐικυῖα ϑεῇσιν᾽ 

,»"Π;Ὲάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον χεχαρισμένε ϑυμῷ, 

ζωὸν μέν σὲ ἔλειπον ἐγὼ χλισίηϑεν ἰοῦσα, 

γῦν δέ σε τεϑνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε λαῶν ΐ ῆ (ἰχ | πποῦχοὶ χω 
ΡΒ} Ξ Ὁ 2 [σὲ , Α ΒῚ “-“" » Δ 

ἂψ ἀνιοῦσ᾽" ὥς μοι δέχεται κακὸν ἐκ χαχοῦ αἰεί. 990 
ΕΑΝ , Ὧν δὰ , ᾿ ᾿ ΄ 2:3. ἄνδρα μέν, ᾧ ἔδοσάν μὲ πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ, 

εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαὶγ μένον ὀξέι χαλκῷ 

τρεῖς τε χασιγγήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ, 

χηδείους, οἱ πάντες ὀλέϑριον ἦμαρ ἐπέσπογ᾽" 

οὐ δὲ μὲν οὐδέ μ᾽ ἔασκες, ὅτ᾽ ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς ᾿αχιλλεὺς 595 

ἔχτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν ϑείοιο Μύνητος, 

χλαίειν, ἀλλά μ᾽ ἔφασχες ᾿Αχιλλῆος ϑεΐοιο 

κουριδίην ἄλοχον ϑήσειν ἄξειν τ᾽ ἐνὶ νηυσὶν 

ἐς Φϑίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσιν. 
τῷ σ᾽ ἄμοτον κλαίω τεϑνηότα, μείλιχον αἰεί." 800 

282. χρυσῇ) ἰθὺ] ἔδυ οσηπθθ, χρυσέη το] πὶ. 2989 ---902] 

Ἰηξου οΙαΐοβ. ἱπ οαηΐ Ἡθγηθ, ΟΠ τ Ἰδί, Δ}. 289 τεϑνηῶτα) τα! ἴῃ 

οἷἰβ ἃ, σεϑνειῶτα ΟἹ) τνϑ]απὶ. 9295 οὐ δὲ] οὐδὲ ΠΡ]. 800] τε- 

ϑνηότα] Α οὐ ππὰθ 6Χ Ἀ}Π|5, τεϑνηῶτα ἅπο, τεϑνηχότα πἅπι5, τε- 
Ἡοτμουὶ 1185. Υ0]. 11. 18 



194 1: ἤἥήνιδος ἀπόρρησις 

ΧΙΧ ὡς ἔφατο χλαίουσ᾽" ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες, 

Π|ἄτροχλον πρόφασιν, σφῶν δ᾽ αὐτῶν κήδε ἑχάστη. 
. »Ὶ Ὁ) Β) Ἀ , 2, -“ 2 , αὐτὸν δ᾽ ἀμφὶ γέροντες ᾿ἡχαιῶν ἠγερέϑοντο 

λισσόμενοι δειπνῆσαι" ὃ δ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίζων" 
ἜΤ Ξ λί 27 ΒΡ] ’ (,, 2 9. 9 ς 7 θ0ῦ ολίσσομαι, εἴ τις ἐμοί γε φίλων ἐπιπείϑεϑ᾽ ἑταίρων, 

μή μὲ πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος 
ἄσασϑαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ᾽ ἄχος αἰνὸν ἱχάγει. 

δύντα δ᾽ ἐς ἠέλιον μεγέω χαὶ τλήσομαι ἔμπστης."" 

ὡς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσχέδασεν βασιλῆας, 

810 δοιὼ δ᾽ ᾿“τρεΐδα μενέτην καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

Δέστωρ ᾿Ιδομενεύς τε γέρων ϑ᾽ ἱππηλάτα «Ῥοῖγιξ, 
7ὔ 

τέρποντες πυχιγῶς ἀχαχημένον" οὐ δέ τι ϑυμῷ 

τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος. 

μνησάμεγος δ᾽ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε" 
᾿ ΠΥ ἘΠ Πλ ’, 7ὔ ᾿ ’, δ ,ὔ ΄ Ἄς: ΄ὔ δῦ ,,}) θά νύ μοί ποτὲ χαὶ σύ, δυσάμμορε, φίλταϑ'᾽ ἑταίρων, 

5) » ἘΝ, , ν Ν ϊ ὦ 2, 

αὐτὸς ἐνὶ χλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔϑηχκας 
5 Χ 2 , ς ΄ ΄ ΜΟῚ ᾿ αὔμα χαὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ᾿“Ιχαιοὶ 

"ἢ ἌΛΑΟ ΣΝ, ΤΣ ὶ ὕὔ ,ὔ “,ῃ:Βν 2) 

Τρωσὶν ἕἔφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδαχρυν ᾿ἥρηα. 
» ὶλ Νὴ Ν -Ὁ δ᾿ πόνο. , 2 Ἀ 2 Χ - 

γὺν δὲ σὺ μὲν χεῖσαι δεδαὶγ μένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 
» ,ὔ Ν ΒῚ ᾽ὔ 2ὕ γ »)»ὔὕ 890. ἄχμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος, ἔνδον ἐόντων, 

σῇ ποϑῇ. οὐ μὲν γάρ τι χκαχώτερον ἄλλο πάϑοιμι, 
) δ9 27 - ᾿ ΡῚ γ , 

οὐδ᾽ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφϑιμένοιο πιυϑοίμην 

ὕς που νῦν «Ῥϑίηφι τέρεν χατὰ δάκρυον εἴβει 

χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος" ὃ δ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ 
850 εἵνγεχα διγεδανῆς ᾿Βλένης Τρωσὶν πολεμίζω: --- 

ἠὲ τόν, ὃς Σύρῳ μοι ἕγι τρέ [) ἱό ἢὲ τόν, ὃς Σ᾽ χύρῳ μοι ἕνι τρέφεται φίλος υἱός 

ϑγειότα ν6] τεϑνειῶτα (Ἱ) γϑ]αυ. 5812 ἀχαχημένον] ἀχαχήμενον 

10}. οὐ δέ] οὐδ(ἐ) 1100], αἰβίπχὶς Το οι] οίη. 



Πήνιδος ἀπόρρησις: Τ᾽ 100 

[εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος ϑεοειδής]. 

σπιρὶν μὲν γάρ μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἑώλσιει 

οἷον ἐμὲ φϑίσεσϑαι ἄπ᾽ ργεος ἱπποβότοιο 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φϑίηνδε νέεσϑαι, 

ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα ϑοῇ σὺν νηὶ μελαίν) 

Σχυρόϑεν ἔξ ἀγάγοις καί οἱ δείξειας ἕχαστα, 

χτῆσιν ἐμὴν διμιῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. 

ἤδη γὰρ 17]ηλῆά γ᾽ ὀίομαι ἢ χατὰ πάμπαν 

τεϑνάμεν ἤ που τυτϑὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκαχῆσϑαι, 

γήραϊ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ 

λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ᾽ ἀποφϑιμένοιο πύϑηται."" 

ὡς ἔφατο χλαίων" ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες 

μνησάμεγοι, τὰ ἕχαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλεισιεν. 

μυρομένους δ᾽ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 

αἶψα δ᾽ ϑηναίην ἔπεα πτερύεντα προσηύδα" 

»τέχγον ἐμόν, δὴ πάμσιαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἐῆος; 

ἢ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ᾽ ᾿Αχιλλεύς; 

χεῖγος ὅγε προπάροιϑε νεῶν ὀρϑοχραιράων 

ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ᾽ ἄκμηγος χαὶ ἄπαστος. 
ἀλλ᾿ ἴϑι οἱ νέκταρ τὲ χαὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

στάξον ἐνὶ στήϑεσσ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται." 

ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿ϑήνην. 

921] ἀδιηηδνθηιηί ΑΥἸΒίΟρ] Δ μ65. οὐ ΑΥΙ βία Ρ ο  πι5. 991 σὺν 

»Ὴ] ΠῚ ἔδυο. οπηπθβ, δνὲ νηὶ (ἀἀδουρίο συννὴλ) Αἰ οἵἌ ὦ 491 (Π ξον 

Θ 106). 582. ἔξ ἀγάγοις] ἐξαγάγοις Ἰἰθιϊ. 995. ἀγχαχῆσϑαι] 

ὠχαχεῖσϑαι ὑπ ὁοάθχ, ἀχάχησϑαι οὀθίοι!. 589. ξλδιστεν] 1100] 

ἴουθ οἴηποθ, ἕλισσεν Τὴ οὗ τπππ8 ΘΧχ Ἀ}1Π1|5, ἔλδισγον [ὐπιβίαῖπι8. οἱ οαϊεο 
Ἐοιηδηδ. 8542. ξῆος] ἕῆος 1|0νῖ, ἑοῖο Ζοποάοίια; οἵ, .. 598. 

185 

ΧΙΧ 

550 

540 

ὡν ὼ- ι 



190 7: Ἰήνιδος ἀπόρρησις 

ΙΧ ἣ δ᾽ ἅρπῃ ἐικυῖα ταγυπτέρυγι λιγυφώνῳ 
2 - ΒλῚ ,ὔ ἊΣ 3. , Ξ Ὁ) ΑΥ 3. κ 

8ῦ0ι᾽ οὐρανοῦ ἔκ χατέπαλτο δὲ αἰϑέρος" αὐτὰρ ᾿ἀχαιοὶ 

αὐτίκα ϑωρήσσοντο χατὰ στρατόν. ἣ δ᾽ ᾿ἀχιλῆι 

γέχταρ ἐνὶ στήϑεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
͵ὕ 2 [α} Ἂς ν 3) ΝΥ ,ὔ 2 [Ὁ 

στάξ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναϑ'᾽ ἵκηται. 

8.00 αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισϑενέος πυκινὸν δῶ 

ὥχετο" τοὶ δ᾽ ἀπάγευϑε νεῶν ἐχέοντο ϑοάων. 

ὡς δ᾽ ὅτε ταρφεῖαι γιφράδες “Πιὸς ἕχ ποτέονται 

ψυχραί, ὑπὸ δῥιπῆς αἰϑρηγενέος βορέαο, 

ὡς τότε ταρφεῖαι χόρυϑες λαμπρὸν γαγάουσαι 

800 γηῶν ἔχ φορέοντο χαὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
Ὧ ἜΝ δι ,ὔ ᾿ , “- 
ϑώρηχές τε χραταιγύαλοι χαὶ μείλινα δοῦρα. 

αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν ἵχε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χϑὼν 

χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς" ὑπὸ δὲ κτύπος ὥρνυτο σιοσσὶν 

ἀνδρῶν" ἐν δὲ μέσοισι χορύσσετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
- Ν 2 7 Ν Ν , Χ ὶὕὔ 'Ξ »ἷὕὔ 

βοῦ τοῦ χαὶ ὀδόντων μὲν χαναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 

λαμπέσϑην ὡς εἴ τὲ πυρὸς σέλας, ἔν δέ οἱ ἦτορ 
νω 2 »ἢὕ », «' 12 ὔ Ν 7ὔ 

δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον" ὃ δ᾽ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων 

δύσετο δῶρα ϑεοῦ, τά οἱ “Πφαιστος χάμε τεύχων. 

κγημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χνήμῃσιν ἔϑηκεν 

8τὺ χαλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

961 ὃχ χατέπαλτο)] ἐκ χατἕτταλτο ἸἰὈΥῚ ΘΟΙΏΡΙ] Πα 65. ἴῃ οἷβ ΑΟΠ), 

ἐχχατέπαλτο ἈΠ; αἰδοίη βου ρβουπηΐ ΥοΙΓ, ϑριίσηθν, Βαθιπη]θίη. 

804. ἵχηται] 1001, ἵχοιτο Δ οΙἤπιπη. 5601 Ῥ]Θυαπθ ΟΡ ΡΒΘΡ πη: 

ΟΣ 94.8᾽. οἱ τὰ- φτδθί. .1Π|..Ὁ.9. ἘΠ 9: 8δτ ἔχ ποτέονται] ἔχπτο- 

τέονται 1101]. 8ῦ9 γανάουσαι] γανόωσαι Ἰἰθν]. 8600 νηῶν ἔχ 
φορέοντο] νηῶν ξχφορέοντο ἸἰΌνϊ [Ὁ16 Ομηπθ8, ἔχ γηῶν φορὅοντο 

ἘΠΠῚ5. 900 --- 8608] ἀδιμπάνουαί ΑὐἹ ΒΡ Οπι5, ροβίθα ἱπᾶϊθαν! τϑϑε- 

{πο 105. 6586. 



ηήνιδος ἀπτόρρησις: 7' 19ῃ 

δεύτερον αὖ ϑώρηκα περὶ στήϑεσσιν ἔδυνεν. ΧΙΧ 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

χάλκεον" αὐτὰρ ἔπειτα σάχος μέγα τὲ στιβαρόν τε 

εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευϑε σέλας γένετ᾽ ἠύτε μήνης. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 81ῦ 

χαιομέγνοιο πυρός" τὸ δὲ καίεται ὑιννόϑ'᾽ ὄρεσφιν 

σταϑιμῷ ἐν οἰοπόλῳ᾽ τοὺς δ᾽ οὐχ ἐθέλοντας ἄελλαι 

σιόντον ἔσι᾿ ἰχϑυόεντα φίλων ἀσπιάνευϑε φέρουσιν" 

(ὡς ἀσι᾿ ᾿ἠχιλλῆος σάχεος σέλας αἰϑέρ᾽ ἵκανεν 

καλοῦ δαιδαλέου. περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 880 

κρατὶ ϑέτο βριαρήν" ἣ ὃ ἀστὴρ ὡς ἀπέλαμπεν 

ὑτπουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ᾽ ἔϑειραι 

χρύσεαι, ἃς “Πφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμείας. 

πειρήϑη δ᾽ ἕο αὐτοῦ ἔν ἔντεσι δῖος ᾿αχιλλεύς, 

εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυϊα" 385 

τῷ δ᾽ ηὖτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 

ἐχ δ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώιον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος 

βριϑὺ μέγα στιβαρόν: τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν 

πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿αἸχιλλεύς, 

ΠΙ|ηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων 890 

Π]ηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. 

ἵππους δ᾽ Αὐτομέδων τε χαὶ "Ἄλκιμος ἀμφιέποντες 

ζεύγνυον" ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς 

814--- 819] οἵ. .Β. 141. 56.- ϑτῦ φανήγ] ἰΐὰ ν6} φανήτηι νο] 

φανήη ῬΙουΊατι6 ἴῃ οἷβ ΑὮ) ὅγυ., φανξίη γο]]ατ. 886 ηὔὖτε] Α οἱ 

ὌΠΙΙΒ. ΘΧ Ἀ}ΠΠ15, ἡύτε Ῥϑιιοῖ, ἦτε πππ|8, εὖτε θ]θυΐατιθ οὐπὶ ΑΥΙΒΙΆΡΌΠΟ ; 
οἱ ΠῚ0. 890 τάμε] ΠΠὈγ] Ρ] απ οὐ ορίϊπιϊ, στόρε Ῥαποῖ; οἵ, Π| 148. 

591 ἔχ χορυφῆς] ἰδ], ἐν χορυφῆῇς ΔυϊδβίανοΙ 5. 898. ἔσαν] 

ἔσαν Δ} ἴῃ οἷβ Ὁ. 
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ΧΙΧ γαμφηλῇς ἔβαλον, χατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω 

890 κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὃ δὲ μάστιγα φαεινὴν 

εἰρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ᾽ ὕιποιιν ἀνόρουσεν λέ: ψο τ ἥ ᾿ 

αὐτομέδων" ὄπιϑεν δὲ χορυσσάμενος βῆ ᾿Αχιλλεύς, 
,ὔ , « ΒῚ ΒῚ ,ὔ ς , τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέκτωρ “Υπερίων. 

σμερδαλέον δ᾽ ἵιποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 

400 ,,Ξάνϑε τε χαὶ Βαλίε, τηλεχλυτὰ τέκνα Π]οδάργης, 
2)ὴ ΣΝ γ , ς - ἄλλως δὴ φράζεσϑε σαωσέμεν ἡγιοχῆα 
ΡΒ} - 5}. «; η Β] ,ὔ 2 ς-ἫἝὉ- , ἂν 4αναῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεί χ᾽ ἑῶμεν πολέμοιο, 

μηδ᾽, ὡς Π]|άτροχλον λίπετ᾽ αὐτόϑι τεϑνηῶτα.“ 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵτπο ρ᾽ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας 'ος ἵππος 
»- 
"- Δοῦ Ξάνϑος, ἄφαρ δ᾽ ἤμυσε χαρήατι" πᾶσα δὲ χαίτη 
ΤΟ ΕῚ - ἌΝ Ὁ ᾿ ἘῚ « ᾿ 
ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν 

αὐδήεντα δ᾽ ἔϑηκε ϑεὰ λευκώλενος “Ηρη; 

»καὶ λίην σ᾽ ἕτι νῦν γε σαώσομεν, ὄβριμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ" 

ἀλλά τοι ἐγγύϑεν ἡμαρ ὀλέϑριον. οὐ δέ τοι ἡμεῖς 
, 5 ὙΠ Αι ’ὔ ΄ τ -" ,ὔ 

410 αἴτιοι, ἀλλὰ ϑεός τε μέγας χαὶ μοιρὰ Ἀραταιη). 
ΘᾺ χ ς , ἜΤ υ , οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τὲ νωχελίῃ τε 

Τρῶες ἀπ᾿ ὥμοιιν ΠῚατρόκλου τεύχε᾽ ἕλοντο" 

ἀλλὰ ϑεῶν ὥριστος, ὃν ἠύκομος τέκε “ητώ, 
2 ᾽ν ΞΡΌΟΝ , ἂν ἢ - 2 δὲ 

ἕχταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι χαὶ “Εχτορι χῦδος ἔδωκεν. 

4τὸ γῶι δὲ χαί χεν ἅμα πνοιῇ ζεφύροιο ϑέοιμεν, 

ἣν περ ἐλαφροτότην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ [{ϑν τιντςς ᾿αρθον ἢ φ ΤΡ, ἣ Σ ΐ 

μόρσιμιόν ἔστι ϑεῷ τὲ καὶ ἀνέρι ἰφι δαμῆναι." 
.« »ἶἷ ᾽ 2 Ἢ " ΦΊΒ. , 

ὥς ἄρα φωνήσαντος ἐρινύες ἔσχεϑον αὐδήν. 

4098] οοιητπα ρμροβί Π]}άτροχλον ἀοϊον ΒΟΚον ΗΒΙ. 1, 89. 

αὐτόϑι!] αὐτοῦ 41. τεϑνηῶτα) ΘΟΙρΙ πα 65, τεϑνειῶτα ΑΟἹ) ἃ} 

(η βαριᾷ βου ϊρίο ἴῃ ΑἹ. 404 ζυγόφι] ζυγόφιν Ἁ11]. 409 οὐ δέ 

οὐδέ 1101]. 
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τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿ἀχιλλεύς" ΧΙΧ 

»Ξάνϑε, τί μοι ϑάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σὲ χρή. 430 

εὖ νυ τὸ οἶδα χαὶ αὐτός, ὅ μοι μόρος ἐνθάδ᾽ ὀλέσϑαι, 

γόσφι φίλου πατρὸς χαὶ μητέρος" ἀλλὰ χαὶ ἕμσης 

οὐ λήξω, πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο." 
“ « ι ΒῚ , ἜΝ » , γ, ὟΝ Ν 

ῇ θα, χαὶ ἕν πρώτοις ἰἀχῶν ἔχε μώνυχας ἵππους. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Υ. 

ΘΕΟΜΑΧΙΑ. 

“Ὡς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶ χορωνίσι ϑωρήσσοντο ΧΧ 

ἀμφὶ σέ, Π]ηλέος υἱέ, μόχης ἀχόρητον ᾿α'χαιοί, 

Τρῶες δ᾽ αὖϑ' ἑτέρωϑεν ἐπὶ ϑρῳσμῷ πεδίοιο. 

Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε ϑεοὺς ἀγορήνδε χαλέσσαι 

χρατὸς ἄπ Οὐλύμσιοιο πολυπτύχου" ἣ δ᾽ ἄρα πάντῃ ὅ 

φοιτήσασα χέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσϑαι. 

οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην γνόσφ᾽ ᾿Ωχεαγνοῖο 

οὔτ᾽ ἄρα νυμφάων, αἵ τ᾽ ἄλσεα χαλὰ νέμονται 

χαὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 

ἐλϑόντες δ᾽ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο 10 

ξεστῇς αἰϑούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς 41 πὲ πατρὶ 

“Πφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

421 γνυ τὸ] νύ τοι 11071, οοννοχὶ ΒΚ 5. 425 ἅδη») γραᾶιιοὶ, 

ἄδην Δ, ἄδην τοϊαιῖ; ν. Ε 208. 
2 ἀκόρητον)] ΑΟΌ 11], ἀχόρητοι. γῬατπιοῖ; πἰιπιατιθ ποίιμῃ ΝΙοἃ- 

ΠΟΙ. 11 ἐνίζανον)] ΑΟ, ἐφίζανον ὀδίουϊ οἴπη Ζοποάοίο: αἰνοβὰ 
Ἰθοῆο ἐνίδροανον ΘομμἸΘΙΟ αὐπ1" ἴῃ ΒΟΠΟΠΠΒ. 
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ὡς οἱ μὲν Ζιὸς ἔνδον ἀγηγέρατ᾽" οὐδ᾽ ἐνοσίχϑων 

γηχούστησε ϑεᾶς, ἀλλ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ᾽ αὐτούς. 
τ Ἔ ΡΞ ΞΕ) , ᾿ ἘΣ ΟΕ ΄ γϑος ἷζε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν 

»τίπτ᾽ αὐτ᾽, ἀργικέραυνε, ϑεοὺς ἀγορήνδε χάλεσσας; 
Ψ Ν Ψ .3 ἌΧ - , Ξ ἢ τι περὶ Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν μερμηρίζεις; 

τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη “πόλεμός τε δέδηεν."“ εν ΥΘΟΞ 7χ μαχη πόλεμος ἍΕΡῈ 
δ 19 2 ’ - Ψ ᾿ ,, ’ὔ ᾿ τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 

᾿Α͂ ) πὴ ΧᾺ 2 δ Β] σ ,.9. σ ᾿ ΄, »»ἕγγως, ἐνγοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήϑεσι βουλήν, 

ὧὼν ἕνεχα ξυγάγειρα" μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ. 

ἀλλ᾽ ἡ τοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμσιοιο 
« ΡΥ Ξ τ δ ὁ , , , τ ς δὲ δ) » 
ἥμενος, ἔνϑ᾽ ὁράων φρένα τέρψομαι" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

ἔρχεσϑ᾽. ὄφρ᾽ ἂν ἵχησϑε μετὰ Τρῶας χαὶ ᾿Αχαιούς, 

ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγεϑ'᾽, ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑχάστου. 
2 Χ 3 η Ν 5 3." , - 

εἰ γὰρ “ἠχιλλεὺς οἷος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται, 

οὐδὲ μίνυνϑ᾽ ἕξουσι ποδώχεα 11]ηλείωνα. 
Ἂ ὶ͵ ᾿ ᾿ ΄ «ς ’ ς »ᾺΡ . καὶ δέ τέ μιν χαὶ πρόσϑεν ὑποτρομέεσχον δρῶντες 

γῦν δ᾽, ὅτε δὴ χαὶ ϑυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 

δείδω, μὴ χαὶ τεῖχος ὑπὲρ μόρον ἐξαλαπάξῃ.“" 

ὡὥς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ᾽ ἀλίαστον ἔγειρεν. 

βὰν δ᾽ ἴμεναι πόλεμόνδε ϑεοί, δίχα ϑυμὸν ἔχοντες" 

“Πρη μὲν μετ᾿ ἀγῶνα νεῶν χαὶ Παλλὰς ᾿“ϑήνη 

ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ᾽ ἐριούνης 

“Βρμείας, ὃς ἔτι φρεσὶ πευχαλίμῃσι χέκασται" 

“φαιστος δ᾽ ἅμα τοῖσι χίε σϑένει βλεμεαίνων, 

χωλεύων, ὕπο δὲ χνῆμαι δώοντο ἁραιαί" 

258 δράων)] δρόων [1601]. 85 χέχασται] ποπημ}}} οἴπὶ ΑΥἹ- 
ΒίΆΤΟΠΟ, χέχαστο [ἸῸΡῚ τη] 1 0168. 851 ἁραιαί] Α, ἀραιαί εοίουϊ; 

νυ. ΒΞ1ΘΕ: 
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ἐς δὲ Τρῶας ΄ρης κορυϑαίολος, αὐτὰρ ἅμ᾽ αὐτῷ 

«Ῥοῖβος ἀχερσεκόμης ἠδ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα 

“ητώ τὲ Ξάνϑος τε φιλομμειδής τ᾽ ᾿“φροσδίτη. 

ἧος μέν ῥ᾽ ἀπάνευϑε ϑεοὶ ϑνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν, 

τῆος ᾽Αχαιοὶ μὲν μέγ᾽ ἐκύδανον, οὕνεκ᾽ ᾿αΑχιλλεὺς 
) ὔ ὶ }Ὶ ὶχ [ 5 “ 2 ᾿) - ἐξεράνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς" 

Τρῶας δὲ τρόμος αἰγὸς ὑπήλυϑε γυῖα ἕχαστον, 

δειδιότας, ὅϑ᾽ ὁρῶντο ποδώχεα Ζ11ηλεΐωνα 

τεύχεσι λαμσπόμενον, βροτολοιγῷ ἴσον ἥρηι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ μεϑ' ὅμιλον ᾿Ολύμσιοι ἤλυϑον ἀνδρῶν, 

ὦρτο Ὧν Ἔρις χρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ᾽ ᾿“ϑήγη, 

στᾶσ᾽ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυχτὴν τείχεος ἔχτός, 
΄ ΡΝ ἐν ο σον , , ἈΞΩΣ Ἂς ᾿ δ 
ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἀχτάων ἐριδούπων μαχρὸν ἀύτει" 

αὖε δ᾽ ἄρης ἑτέρωϑεν, ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσος, 

ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι χελεύων, 

ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι ϑέων ἐπὶ Καλλιχολώνῃ. 

ὡς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες ϑεοὶ ὀτρύνοντες 

σύμβαλον, ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα δήγνυντο βαρεῖαν. 

δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τε 

ὑψόϑεν" αὐτὰρ ἔνερϑε Π]οσειδάων ἐτίναξεν 

γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα. 

πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος "]δὴης 

χαὶ χορυφαί, Τρά “λ ὶ νῆες ᾿“χαιῶν «αἱ χορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες ᾿“χαιῶν. 

41 ἧος] εἴως 1101}, ἕως τιπιι8. 42 τῆος] τέως γ]οιίαιιο, τέως 
γ “. . Ὁ , ν 

δ᾽ ἍΠΠ|, τϑίως τὑππιθ οοθχ; αἴνθιβα Ἰθοίϊο τόφρα δ᾽ φομπμπηπθιηον τι" 

ἴῃ Α. μέγ᾽ ἐκύδανο»] μέγα κύδανον ἈΠῚ ἴῃ 6ἷβ (. ὃ8 
Ῥϑιιοὶ ἴῃ 6ἷ5 Ο ὅγι., ϑεῶν ΑΙ) γϑ αι οὐπὰὴ ΑΥβίανοιο; εἱς 42. 14. 

τ ᾿ ᾿ ἢ ἐ [ Ν ν: «(ον ὴ Ὰ 4 ὀτρύνοντες] Ρ]οΙαπ6, ὀτρύναντες Α (ο ϑιρνὰ βου ϊρίο) Ο}}. 
- τ 9 ὧν τ τ ἐ ᾿ ᾿ τ 
δ1 ἔνερϑε] Π10}] [δ 6. ομμηθ5, γέρϑε ὅνυ. ἐπὶ ΑΥδίανομο; εἴς Ο 990. 

ϑέων)] 
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ἔόδεισεν δ᾽ ὑπένερϑεν ἄναξ ἐνέρων ᾿Αιδωνεύς, 

δείσας δ᾽ ἐκ ϑρόνου ἄλτο χαὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερϑεν 

γαῖαν ἀναρρήξειε "Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 

οἰχία δὲ ϑνητοῖσι χαὶ ἀϑανάτοισι φανείη 

σμερδαλέ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι ϑεοί περ᾿ 

τόσσος ἄρα χτύπος ὦρτο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

ἢ τοι μὲν γὰρ ἔναντα Ποσειδέωνος ἄνακτος 

ἱστατ᾽ “πόλλων «Ῥοῖβος ἔχων ἰὰ πιτερόεντα, 

ἄντα δ᾽ ᾿Ενυαλίοιο ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿΄ϑήνη" 

“Πρῃ δ᾽ ἀντέστη χρυσηλάχατος χελαδειγὴ 

Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, χασιγνήτη ἑχάτοιο" 

«]ητοῖ δ᾽ ἀντέστη σῶχος ἐριούνιος ᾿Βρμῆς, 
»ἷ ἄντα δ᾽ ἄρ᾽ “Πφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης, 

ὃν ,Ξανϑον χαλέουσι. ϑεοί, ἄνδρες δὲ Σ χάμανδρον. 

ὡς οἱ μὲν ϑεοὶ ἄντα ϑεῶν ἴσαν" αὐτὰρ ᾿αχιλλεὺς 

ἽἝχτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι διμιλον 

ΠΙριαμίδεω" τοῦ γάρ ῥὰ μάλιστά ὃ ϑυμὸς ἀγώγ ει 

αἵματος ἄσαι ρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. 

αϊνείαν δ᾽ ἰϑὺς λαοσσόος ὦρσεν ᾿“πόλλων 

ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠύ" 

υἱέ. δὲ Πριάμοιο “1υχάονι εἴσατο φωνγήγ᾽ 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη ἍΔ]ιὸς υἱὸς ᾿“πόλλων" 

»Ἱἱνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαί, 

ὃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων, 

Π|ηλεΐδεω ᾿Αχιλῆος ἐναντίβιον πολεμείξειν; “ 

81 Ὅ5:) υἱξῖν 811 ἴῃς δἰ5 Α: οἱ Τ 114: Φ 111. ὃ 10. ΒᾺ ἡπίν 
σχἕο] Δ(ΟΤ) 41Π| στη ΑὙΙ βία ο]ιο, ὑχυέσχεο ὑϑ]] απ] ἴῃ οἷβ ὅγι.; οἵ, ἢ 196. 

80 σπολεμίξει») ττολεμίζειν ἸἸὈν], ὁονγοχὶ Οὐμοὺ ΜῸν. 880. ΟΥ, Π 880. 
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τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπεν" ΧΧ 

»Πριαμίδη, τί με ταῦτα χαὶ οὐκ ἐθέλοντα χελεύεις 

ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερϑύμοιο μάχεσθαι; 

γὺ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώχεος ἄντ᾽ ᾿Α΄χιλῆος 

στήσομαι, ἀλλ᾿ ἤδη μὲ χαὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 90 

ἐξ ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυϑεν ἡμετέρῃσιν, 

ἔρσε δὲ “υρνησσὸν καὶ ΠΠ]Π]ἠἡδασον. αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 
, ’ 2 [4 2 -" , Ϊ, - . 

| ἰρύσαϑ', ὃς μοι ἐπῶρσε μένος λαιμηρά τὲ γοῦνα 

ἔγχεϊ χαλχείῳ “1έλεγας χαὶ Τρῶας ἐναίρειν. 

[τῷ οὐχ ἔστ᾽ ᾿Ἵχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσϑαι" 

αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύγει, 

ἰχαὶ δ᾽ ἄλλως τοῦ γ᾽ ἰϑὺ βέλος πέτετ᾽, οὐδ᾽ ἀπολήγει 

ἱπρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελϑέμεν. εἰ δὲ ϑεός περ 100 
'Ξ , , , »ὕ , Ὁ 2 
ἐσοὸν τείγνειεν πολέμου τέλος, οὐ χε μάλα ὃξα 

᾿ ,ὔ ᾿Ὶ 5) ᾿] νν , " -, {{ 

γιχήσει᾽, οὐδ᾽ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι. 

τὸν δ᾽ ἀΐτε προσέειπιεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿“πόλλων᾽" 

»ἥρως, ἀλλ᾿ ἄγε καὶ σὺ ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν 
»ἷἹ - τ Ν ὶλ Ἀ ᾿ {' “ ’ὔ 2 ὶ 7 . ἯἼ-: εὔχεο" χαὶ δὲ σὲ φασὶ Διὸς χούρης ᾿φροδίτης ΝΣ 

ἐχγεγάμεν, χεῖνος δὲ χερείονος ἐκ ϑεοῦ ἐστιν" 

ἢ μὲν γὰρ Διός ἐσθ᾽, ἣ δ᾽ ἐξ ἁλίοιο γέροντος. 

ἀλλ᾽ ἰϑὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν 

λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω χαὶ ἀρειῇ.“" 
Ϊ ει Ὗ ἢ 7 ,ὔ ὔ ,ὔ - Ξ ὡς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν 110 

100 διελϑέμεν) διελϑεῖν 411]. 101 οὗ χε]. Ῥᾷιοὶ ἴῃ οἷβ ΑΌ, 

[ οἷ᾽ μι (οὔ με χαὶ ἄπο) οθίθι!. 102 νιχήσει] νιχήσει. ("ἱχήσῃ τπι8) 

ἢ 11θν1, οοννοχὶῤ Βοηίογ; οἷ. 1.380. 
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βῆ δὲ διὰ προμάχων χεχορυϑιμένος αἴϑοπι χαλκῷ. 

οὐ δ᾽ ἔλαϑ'᾽ ᾿“γχίσαο πάις λευκώλενον “Πρην 
ΡΣ Ψ ."» ἍΝ 5] ᾿ 2 ν ΡῚ ΟΝ 
ἀντία 1]ηλείωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 

ἣ δ᾽ ἄμυδις στήσασα ϑεοὺς μετὰ μῦϑον ἔειπεν" 

»φράζεσθον δὴ σφῶι, Ποσείδαον καὶ ᾿“ϑήνη, 

ἐγ σὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται 8 ἔργα. 

Ἵἰνείας ὅὸ᾽ ἔβη χεκορυϑιμένος αἴϑοπι χαλκῷ 

ἀντία 71]ηλείωνος, ἀνῆχε δὲ «Ῥοῖθος ᾿ἡπόλλων. 
239; 5) ) ς "» , τ - ΡῈ εν ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω 

2 ͵ὔ 7 ,ὕὔ ᾿ ς ,ὔ 2 - 

αὐτόϑεν" ἤ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων ᾿ἡχιλῆι 

παρσταίη, δοίη δὲ χράτος μέγα, μηδέ τι ϑυμῷ 

δευέσϑω, ἵνα εἰδῇ, δ᾽ μιν φιλέουσιν ἄριστοι 

ἀϑανάτων" οἱ δ᾽ αὐτ᾽ ἀνεμώλιοι, οἱ τὸ πάρος περ 

Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον χαὶ δηιοτῆτα. 

πάντες δ᾽ Οὐλύμποιο χατήλϑομεν ἀντιάοντες 

τῆσδε μάχης, ἵνα μή τι μετὰ Τρώεσσι πάϑῃσιν 

σήμερον" ὕστερον αὐτὲ τὰ πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα 

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέχε μήτηρ. 

εἰ δ᾽ ᾿Αχιλεὺς οὐ ταῦτα ϑεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς, 

δείσετ᾽ ἕπειϑ᾽, ὕτε κέν τις ἐναντίβιον ϑεὸς ἔλϑιῃ 

ἐγ πολέμῳ" χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσθαι ἐγαρ)γ εἴς." 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων" 

“Πρη, μὴ χαλέπαινε παρὲκ γόον" οὐδέ τί σὲ χρή » Τπρῇ; ΜΉ χ τς χθῆ: 
οὐκ ἂν ἐγώ γ᾽ εἐϑέλοιμι ϑεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι 

ς ,ὔ ν 2ὕ᾿ ᾿ Ἔνι αν ἐσ ᾿ , , 3) - 
[ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰμεν] 

112 οὐ δ᾽] οὐδ᾽ Π|ΡΡῚ; αἰβιαιχουαί ΠΟΥ. 114] στήσασαϊ] 

ΑὐἹβίαο πιβ, χαλέσασα ἰθν} οἰπ Ζοηοάοίο. 190 ἀντιάοντες) ἀντι- 

όωντες ἸιθΥ]. 128. γιγνομένῳ] γεινομένῳ 111. 195] ομἰτπεΐ 
ΟΡ ἀπε Ὁ 9117: 
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ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα χαϑεζώμεσθϑα κιόντες ΧΧ 

ἐχ πάτου ἐς σχοπιήν, πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 

δἰ δέ χ᾽ ἥρης ἄρχῃσι μάχης ἢ «Ροῖβος ᾿Α“πόλλων, 

ἢ “Ἵχιλῆ ἴσχωσι χαὶ οὐχ εἰῶσι μάχεσϑαι, 

αὐτίκ᾽ ἔπειτα χαὶ ἄμμι παρ᾽ αὐτόφι γνεῖχος ὀρεῖται 140 

φυλόπιδος" μάλα δ᾽ ὦκα διαχρινϑέντας ὀίω 

ἂνν ἔμεν Οὔλυμπόνδε, ϑεῶν μεϑ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων, 

᾿ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγχαίηφι δαμέντας." 
[4] ΒΥ , ς ΄, , ᾿ ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο χυαγοχαίτης 

᾿ - ᾿ . , ς - ." 
τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον ᾿Πραχλῆος ϑείοιο [45 

ἱὁπιπότε μιν σεύαιτο ἀπ᾽ ἠιόνος πεδίονδε. 

᾿ένϑα Π|οσειδάων χατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο χαὶ ϑεοὶ ἄλλοι, 

"ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄρρηκτον γεφέλην ὥμοισιν ἕσαντο. 150 

οἱ δ᾽ ἑτέρωσε χαϑῖζον ἐπ᾿ ὀφρύσι Καλλικολώνης 

ἀμφὶ σέ, ἤιε «Ῥοῖβε, καὶ ρηα πτολίπορϑον. 
«ι ει ΘᾺ “ , { ’ , ὡς οἱ μὲν ἑκάτερϑε χαϑήατο πητιάοντες 

βουλάς" ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο 

᾿ ὥκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ᾽ ἥμενος ὕψι κέλευεν. 15: 

τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσϑη πεδίον, καὶ λάμπετο χαλκῷ, 

᾿ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων" χκάρχαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν 

σι ωι 

ΒῚ ,ὔ » ὶ 7 12 5) , »)}.» ) »ὕὔ 

᾿ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ᾽ ἀνέρες ἔξοχ᾽ ἄριστοι 

ἐς μέσον ἀμφοτέρων συγνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι, 

188 ἄρχησι] ΘΟΙΉΡ]Π 65. οαπὶ Ζθποάοίο οἱ ἃ βου πιπι ἴῃ ἃ, ἄρ- 

᾿χωσι Ῥ]θυῖαθπθ οὐ ΑΥὐδίανομο, ἄρχωισι Δ. 188 μὲν ἑχάτερϑε) 

δ᾽ ροϑ μέν ἀρνὶ Βοηΐθυ; ν. ῥυμοῦ, 8.1, Π, 3 ὁ. χαϑήατο) 

ἱ ρδποί, χαϑείατο οοἰουϊ. μητιάοντες] μητιόωντες ᾿ἰῦνϊ. 150 λάμ- 

ἱ 7τ8τ0) ΑΥἸβίαιοτι5, ἐλάμστετο Ἰἰθν] ῥ] αν μη οἱ ορίϊηιὶ. 
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Αϊνείας τ᾽ ᾿“γχισιάδης καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει, 
᾿ , πὴ ς “ο ΘΕΑῚ ᾿ "δ -- γευστάζων χόρυϑι βριαρῇ" ἀτὰρ ἀσπίδα ϑοῦριν 

πρόσϑεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. 

Π]ηλείδης δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐναντίον ὦρτο, λέων ὡς 
σίντης, ὕν τὲ χαὶ ἄνδρες ἀποχτάμεναι μεμάασιν 

ἀγρόμενοι, πᾶς δῆμος" ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων 
"ὕ ΒΡ) 2 «; »»Ἤ ΟΣ ’ὔ γ᾽ -" 

ἔρχεται, ἀλλ᾽ ὅτε χέν τις ἀρηιϑόων αἰζηῶν 
ὶ δ , 5 ΝΣ , ’ 2 2 Α 2 "ὦ 

δουρὶ βάλῃ, ἐάλη τὲ χανών, περί τ᾽ ἀφρὸς ὀδόντας 
, . ι,ὕ , ς " ΄ » ἜΣ ς γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ χραδίῃ στένει ἄλκιμον ἤτορ, 

οὐρῇ δὲ πλευράς τε χαὶ ἰσχία ἀμφοτέρωϑεν (7) -πωξο τς ΐ ἰχρίς ὦ εὐ θύοι 
,ὔ .ᾳ«Ά 12 2 ν 2 ᾽ὔ ,ὔ 

μαστίεται, ἑὲ δ᾽ αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασϑαι, 

γλαυχκιάων δ᾽ ἰϑὺς φέρεται μένει, ἥν τινα πέφνῃ 
, ὦ Ν ϑάψαν Ω." , . ὌΠ ἀνδρῶν ἢ αὐτὸς φϑίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ. 
«ι 2 ον 2) 2) , Ν Ἂ 2 , ὡς ᾿4χιλῆ ὥτρυγε μένος χαὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

ἀντίον ἐλϑέμεναι μεγαλήτορος Αἰγείαο. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέξισιε σοδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

»ΑἹϊἰνεία, τί σὺ τόσσον ὁμιίλου πολλὸν ἐπελϑὼν 

ἔστης; ἢ σέ γε ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει 

ἑλπόμενον Τρώεσσιν ἀναξέμεν ἱπποδάμοισιν 
- “ , : Ἂν "ὕὔ ΟΣ ΟΣ 2 - 

τιμῆς τῆς Π]|ριάμου; ἀτὰρ εἰ κεν ἕμι' ἐξεναρίξῃς, 
", νὕ ’ ᾿ ) ΒῚ Ἄ Ν ἐ Ρ' 

οὔ τοι τοὔνεχά γὲ Π]ρίαμος γέρας ἐν χερὶ ϑήσει 

εἰσὶν γάρ οἱ παῖδες, ὃ δ᾽ ἔμπεδος οὐδ᾽ ἀεσίφρων. 
Υ ᾽, ΄ὔ Ἔο ας , ’ὔ Ψ- » 
ἡ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἕξοχον ἄλλων, 

᾿ - ᾿ ᾿ 2 τὰ »ὕ, , 
χαλὸν φυταλιῆς χαὶ ἀρούρης, ὄφρα γέμηαι, 

1τ2 γλαυχιάων)] γλαυχκιόων ἸἸὈ0ν]. 118 πολλὸν] πρόσϑεν 
οοπίθε! ΟΠ Ἶϑέ. 180. ὠναξέμεν)] ἀνάξειν 110]. 
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) ) τ , -  ὕ "5 ᾿ Ὥς 
αἴ χεν ἐμὲ χτείνῃς; χαλεπῶς δέ σ᾽ ἔολπα τὸ ῥέξειν. 

᾿ ἤδη μὲν σέ γε φημὶ καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι. 

ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦγον ἐόντα 

σεῦα χατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσιν 

᾿ χαρπαλίμως; τότε δ᾽ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 
' ) ΨῬῚ 2 ν" ἰς . ᾿ 2 ᾿Ὶ Ξ᾿ ἣ ἊΣ: 

᾿ἔνϑεν δ᾽ ἐς “Πυρνησσὸν ὑπέκφυγες᾽ αὐτὰρ ἐγὼ τὴν 

᾿πέρσα μεϑορμηϑεὶς σὺν ᾿ϑήνῃ καὶ 4ιὶ πατρί, 

᾿ληιάδας δὲ γυναῖχας ἐλεύϑερον ἤμαρ ἀπούρας 

᾿ἤγον" ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο χαὶ ϑεοὶ ἄλλοι. 

ἀλλ οὐ νῦν σὲ δύεσϑαι ὀίομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 

᾿ βάλλεαι" ἀλλά σ᾽ ἐγώ γ᾽ ἀναχωρήσαντα χελεύω 

ἐς πληϑὺν ἰέναι μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 
΄ ΛῈΣ Ω.: 5" ς Ν δέ , », {( σρίν τι κακὸν παϑέειν" ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἕἔγγω. 

᾿ 19 ΞΘ . , τὶ ,ὔ , , 
τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε" 

» Πηλείδη, μὴ δή μ᾽ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὡς 

ἔλσιεο δειδίξεσθϑαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 

ἡμὲν χερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυϑήσασϑαι. 
] ἴοι τῷ ἣ 5 

᾿ ἴδμεν δ᾽ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοχῆας, 
Ι ΄, πος ΑὟ ’, ) " 2 , 
᾿ πρόχλυτ᾽ ἀχούοντες ἕπεα ϑνητῶν ἀνϑρώπων" 

ὄψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὐτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σούς. 

φασὶ σὲ μὲν 71Πηλῆος ἀμύμονος ἔχγονον εἶναι, 

μητρὸς δ᾽ ἐκ Θέτιδος καλλισιλοχάμου ἁλοσύδνγης" 

᾿ αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος ᾿Αγχίσαο 
᾿ ", ᾽ , , ὶ 7 ΠΕ: 5 οὗ δ᾿ εὔχομαι ἐχγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ᾽ ᾿Ἰφροδίτη. 

᾿τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα χλαύσονται 
, Ἐ . ἣν ἢ ΠΕ  ΟΕΥΣ , ὴ Ι ἐγ ὴ) 3 σήμερον" οὐ γὰρ φήμ᾽ ἐπέεσσί γε γησυτίοισι) 

μ᾿ δὶ , ᾿ , 
ὧδε διακρινϑέντε μάχης ἔξ ἀπονέεσϑεααι. 

9201 

194 ἐρρύσατο] Ἰ1ὈΥ] οἸπηθα: οἷ. Β 8ῦῶ9. 212 ἐξ ἀπονέεσϑαι] 
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ΧΧ εἰ δ᾽ ἐϑέλεις χαὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς, 
«ς ,ὕ ’, ἣ ὶ ΡῚ ὶ 2 ἡμετέρην γενεήν --- πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν -- 

, ὶ ΘΥ - , η , Ψι »Δάρδανον αὖ πρῶτον τέχετο γεφεληγερέτα Ζεύς τῷ μ᾿ ὧνϊ 

χτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω “]λιος ἱρὴ 
} ὶ 7] 7 Ὶ ’ " Ρ] ’ ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνϑρώπων, 

ἀλλ ἔϑ’ ὑπωρείας ᾧχευν πολυπίδακος Ἴδης. 

“Ἔάρδανος αὖ τέχεϑ᾽ υἱὸν ᾿Εριχϑόνιον βασιλῆα, 
Ξ- [4᾿ Ἅ: ᾽ ΄ , “ Ξὶ ᾿ς 990 ὃς δὴ ἀφγειότατος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων. --- 

τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος χότα βουχολέοντο 

ϑήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσιν. 

τάων χαὶ Βορέης ἠράσσατο βοσχομενάων, 

ἕπσιῳ δ᾽ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ" 

᾿Ξ τῷ οι 

[ΔΙ 12 ς , 2 ἡ ἢ Ἁ ὶ 7 , ῃ αἱ δ᾽ ὑποχυσάμεναι ἔτεχον δύο χαὶ δέχα πώλους. 
«" Ὁ ἥν τ οἱ Χ - ) οὶ ψοσὶ τις » αἱ δ᾽ ὅτε μὲν σχιρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 

" Ψ» ] ΒΕ ᾽ὔ " , ᾽ ὶκ δ ἄχρον ἐπ᾿ ἀνϑερίκων χαρπὸν ϑέον οὐδὲ κατέκλων" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχιρτῷεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, 
»ἢὕ 2 Ἁ ς -" ς ᾿Ὶ - ,ὔ ἄχρον ἐπὶ δηγμῖνα ἁλὸς πολιοῖο ϑέεσχον. --- 

ο80ὺ Τρῶα δ᾽ ᾿Εριχϑόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄναχτα" 

Τρωὸς δ᾽ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 

λός τ᾽ ᾿Ἡσσάραχός τε καὶ ἀντίϑεος 1 ανυμήδης, 

ὃς δὴ κάλλιστος γένετο ϑνητῶν ἀνϑρώπων" 

τὸν χαὶ ἀνηρείναντο ϑεοὶ “1 οἰνοχοεύειγ 
Ἅμα ΖΆ τ Σ [0] ( [οὐ  ΕῚ ᾽ , , 85 χάλλεος εἵνγεχα οἷο, ἵν ἀϑανάτοισι μετείη. 

Ἶλος δ᾽ αὖ τέχεϑ'᾽ υἱὸν ἀμύμονα “αομέδοντα, 

ἐξατονέεσϑαι ἸἸΌΡῚ (οτηπο5 2); εἴ, ΠῚ 2582. 918 ---941 (248) ᾿πίρι- 

ροϊδίοβ. ραΐαί ΕΥὙΙΘαΙθπάθι πὰ]. Ηοπι. 414 56. 915 αὖ] ρΡΙοτ πο 

(0 ϑιρτᾷ βουῦρίο ἴπ ΑἹ), ἂρ Ραιοῖ. 218 ᾧχευν] ᾧχεον Ἰἰτὶ, ὥχουν 

Επδίαίπιβ οἱ ῬΙαίο αθ 169. ΠῚ ρ. 681 "'. 229 ῥηγμῖνα)] δηγμῖνος 

Πρεὶ-- τ Ρ δῖ. 8.4. 1. 1- 
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«Ἱαομέδων δ᾽ ἄρα Τιϑωγνὸν τέκετο Π|ρίαμόν τε ΧΧ 

“Ἔάμπον τὲ Κλυτίον θ᾽ “Ιχετάονά τ᾽ ὄζον Ἄρηος. 

᾿Ἰσσάρακος δὲ Κάπυν, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿“γχίσην τέχε παῖδα" 

αὐτὰρ ἔμ᾽ ᾿Αἀγχίσης, Πρίαμος δ᾽ ἔτεχ᾽ “Εχτορα δῖον. 540 

ταύτης τοι γενεῆς τὲ χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύϑει τε, 

ὅππως κεν ἐϑέλῃσιν᾽ ὃ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
χλλ; », ΡΣ - .) , ϑ , . »αλλ ἄγε μηκχέτι ταῦτα λεγώμεϑα νηπύτιοι ὥς, 

ἑσταότ᾽ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηιοτῆτος. 5. 
ἷὕὔ ᾿ 2 ,ὔ Β] Κδν ’ 

ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυϑήσασϑαι 
Ν 39. 2. 9 Ρ}} -“ ς ᾽“. ., "ὔ 

πολλὰ μάλ᾽ οὐδ᾽ ἂν νηῦς ἑχατόζυγος ἄχϑος ἄροιτο. 

στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦϑοι 

παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνϑα χαὶ ἔνϑα" 
ὁπποῖόν χ᾽ εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν χ᾽ ἐπακούσαις. 900 

ἀλλὰ τί ἡ ἔριδας χαὶ νείχεα νῶιν ἀνάγχη 

γεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥς τε γυγναῖχας; 
. , »ὕ ὶ ΄ , αἵ'΄ τὲ χολωσάμεναι ἔριδος πέρι ϑυμοβόροιο 

γεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, 

πολλά τ᾽ ἐόντα χαὶ οὐχί; χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. οὔδ 

ἀλχῆς δ᾽ οὔ μ᾽ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα, 
πρὶν χαλκῷ μαχέσασϑαι ἐναντίον. ἀλλ᾽ ἄγε ϑᾶσσον 

γευσόμεϑ᾽ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν."" 

ἢ ῥα, χαὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος, 

σμερδαλέῳ' μέγα δ᾽ ἀμφὶ σάχος μύχε δουρὸς ἀκωχῇ. 500 

Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ 

- - Ω -"» γῆ ) ’ 

951 --- 285] ἀδιηπαθαί ΑὙἸΒΙΔ ΓΟ] 18. δῦ πολλά τ ἐόντα] 

Αὐἰβίαυο!ιβ, στόλλ᾽ ἐτεά τὸ ΠῚ νοϑίθυιιπι Θ᾽ απ ΙΟΟΥ πὰ; ΠΡ δπΐ 

χσόλλ᾽ ἐτεά τε δυὶ πολλὰ τά τὲ ᾿ιαθοη. 209 σάχει ἤλασεν] 1101], 
σόάχειϊ. ξλασ᾽ Αὐιβίανοβ. 

Ηοτμονὶ ΠΠἰα5. 0]. 11. 14 
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ἔσχετο ταρβήσας" φάτο γὰρ δολιχόσχιον ἔγχος 

ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο. ' 

γήπιος, οὐδ᾽ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ χατὰ ϑυμόν, 

ὡς οὐ ῥηίδι' ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα 

ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ᾽ ὑποείχειν. 
5 ἣν 718} “9 , ᾿ .. », », οὐδὲ τότ᾽ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 

ςν- Ἃ' ἈΝ 2 ’, δὶ ὦ »" 8 ῥῆξε σάχος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκαχε, δῶρα ϑεοῖο 

ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτι τρεῖς 
ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων, 

τὰς δύο χαλχείας, δύο δ᾽ ἔνδοϑι χασσιτέροιο, 

τὴν δὲ μίαν χρυσῆν" τῇ δ᾽ ἔσχετο μείλινον ἔγχος. 

δεύτερος αὐτ᾽ ᾿Αχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχο αὐ ὠκ, ἀξ ς Ὅς ἜΧΟΘΚ γχος 
χαὶ βάλεν Αἰνείαο χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην, 

ἄντυγ᾽ ὕπο πρώτην, ἡ λεπτότατος ϑέε χαλχός, 

λεπτοτάτη δ᾽ ἐπέην δινὸς βοός" ἣ δὲ διαπρὸ 

]7]}ηλιὰς ἤιξεν μελίη, λάκε δ᾽ ἀσπὶς ὑπ᾽ αὐτῆς. 

Αἰνείας δ᾽ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἔϑεν ἀσπίδ᾽ ἀνέσχεν 
Ὁ, δ] ’,ὔ 1} 2)». ς Ἂν , δ᾽ ᾿ “ 

δείσας" ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ γώτου ἐνὶ γαίῃ 
5) Ὁ , π ι} 2 , [αἱ Μ 

ἔστη ἱεμένη, διὰ δ᾽ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 

ἰσπίδος ἀμφιβρότης. ὃ δ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν αο: 5 ἰ φ 9 15. τὺ ἢ 5 Ν | 9 

ἔστη --- κὰδ δ᾽ ἀχλὺς χύτο μυρίον ὀφϑαλμοῖσιν --, 
Ω»ὔἸ, [9] Ἐ γ , 7 “τ ἢ 2 κ 

ταρβήσας, ὅ᾽ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξύ, 
υ ΒΟ. [4] Ψ , ΙΑ Ν σμερδαλέα ἰάχων. ὃ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 

ἣν ,ὔ , »7 ει , δι, "29 ἐρδα ,ὕ Αἰνείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο χ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 

209---9 12] ἀδπηηδ!αΐ ΑΥἸΒίΡΟΠΠ5. ΟΟΠ]α 5. 900 5ᾳ. ᾧ 16. 594. 

212 χρυσῆ») 110}. 282 ἀχλὺς] ἄχος οἱ Π|ῸΡῚ, οονΡοχὶς ΒΘΒΕΘΥ, 

ῬΕΪΠλ5. ΤΘΟΘΡΙς Πτιθέζου, μυρίον] 1ἰὈγ], τϑη τ ΒΒ μέν (εἴ. ᾧ 8590); 

μυρίη οοπΐθοῖς Οομεῖ ΜΟῚ. 512. 2806 δύο χἼ δύο γ᾽ Ιἴτ], δύω 



Θεοιμιαχία: Υ̓ 
« 

οἷοι γῦν βροτοί εἰσ᾽" ὃ δέ μιν δέα πάλλε χαὶ οἷος. 

ἔνϑα κεν Αἰνείας μὲν ἐπεσσυμένον βάλε πέτρῳ 

ἢ χόρυϑ'᾽ ἠὲ σάκος, τό οἱ ἤρχεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, 

τὸν δέ χε 1Πηλεΐδης σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Π]οσειδόων ἐνοσίχϑων. 

αὐτίχα δ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖς μετὰ μῦϑον ἔειπεν" 
ἢ ἴ- ἜΣ »ἤὕ Ἂ; λ , ἢ; ΄ »»ὦ πόποι, ἡ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο, 

ὃς τάχα Π]ηλεΐίωνι δαμεὶς ᾿Τιδόσδε χάτεισιν, 

πειϑόμενος μύϑοισιν ᾿Ἵπόλλωνος ἑχάτοιο" 
"4 2. δι} ,ὔ «ς ’, δ "ὕὔ 

γήπιος, οὐδέ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν δλεϑρον. 

ἀλλὰ τί ἡ νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα σιάσχει 

μὰν» ἕνεχ᾽ ἀλλοτρίων ἀχέων;" χεχαρισμένα δ᾽ αἰεὶ μαι, ο χρλυτῷκς χ » πε χαρίοι Ἵ 

δῶρα ϑεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 
2 2 », 2 ς »" , ς . , »Ὶ , 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ' ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲχ ϑανάτου ἀγάγωμεν, 

μή πως χαὶ Κρονίδης χεχολώσεται, αἴ χεν ᾿Αχιλλεὺς 

τόνδε καταχτείνῃ. μόριμον δέ οἱ ἐστ᾽ ἀλέασϑαι, 

ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ χαὶ ἄφαντος ὄληται 

“Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων Ν ᾽ Ν , 
ἘΠ ΕἾ . , Ξ , 

οἱ ἔϑεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τὲ ϑνητάων. 

ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχϑηρε Κρογίωγ᾽ 

γῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 
. (ὁδὶ τὸ , ΄ , γ χαὶ παίδων παῖδες, τοί χὲν μετόπισϑε γένωνται. 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια “Πρη" 

»ἐγγοσίγαι᾽, αὐτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 

Αἰνείαν, ἤ χέν μιν ἐρύσσεαι ἤ κεν ἐάσεις 

[Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆι δαμήμεναι ἐσϑλὸν ἐόντα]. 

211 

9590 

5900 

{Ππ5 : ΟΟΡΡΟΧῚ βθοππάϊμπῃη [ἰ 508. 988 ἐπεσσυιμένον)] ἐπεσσύμεγος 

ἄπο ΠΡ], ἐπεσσύμενον δου]. 5192] ομτπηΐ Ρ]ΘΡ Ια τι. 

; 145 
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- 

ΧΧ ἢ τοι μὲν γὰρ γῶι πολέας ὠμόσσαμεν ὅρχους 

πᾶσι μετ᾽ ἀϑανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Π|αλλὰς ᾿“ϑήνη, 

810 μή ποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἤμαρ, 

μηδ᾽ ὀπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 

δαιομένη, δαίωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾿Αχαιῶν." 

αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε ΠΙὼοσειδάων ἐνοσίχϑων, 

βὴ δ᾽ ἵμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων" 

880 ἷξε δ᾽ ὅϑ'᾽ Αἰνείας ἠδ᾽ ὃ κλυτὸς ἦεν ᾿Αἰχιλλεύς. 

αὐτίχα τῷ μὲν ἕτειτα χατ᾽ ὀρϑαλμῶν χέεν ἀχλὺν 

Τ7Π1ηλείδῃ ᾿ἀχιλῆι, ὃ δὲ μελίην ἐύχαλκον 

ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο 

χαὶ τὴν μὲν προπάροιϑε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἔϑηκεν" 

9 ιϑ 5 αϊνείαν δ᾽ ἔσσευεν ἀπὸ χϑονὸς ὑνψνόσ᾽ ἀείρας. 

πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ χαὶ ἵππων 

Αἰνείας ὑπέραλτο ϑεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας" 
ΤΕ δ᾽ ΚΤ Ὁ ν , ,ὕ 
ἰξε ἐπ᾿ ἐσχατιὴν πολυάικος πολέμοιο, 

ἔνϑα τε Καύκωνες πόλεμον μέτα ϑωρήσσοντο. 

τῷ δὲ μάλ᾽ ἐγγύϑεν ἤλϑε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων ἜΣ 

, , ."ὕ , ον ῖς καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»»ΑὐἹνεία, τίς σ᾽ ὧδε ϑεῶν ἀτεῦντα κελεύει 

ἀντία ΠῚηλεΐωνος ὑπερϑύμοιο μόχεσϑαι, 
« 

ὃς σεῦ ἅμα χρείσσων χαὶ φίλτερος ἀϑανάτοισιν; 

ὡϑ δ. ἀλλ ἀναχωρῆσαι, ὅτε χεν συμβλήεαι αὐτῷ, 

818 πολέας] πολδῖς Ιἰ0ν]; ν. Ο 60. 882 ἀτξεῦντα) ἸἸὈνῚ 

ῬΙαΡ πα οὐ ορίϊπηϊ, χατέοντα 111, ἀέχητι, ἀέχοντα 5Βἴπρι!. 9884 ὃς 

σεῦ] 011 απ Ποιοαΐϊδηο; οἵ. Β 21. 585 συμβλήξαι] συμβλήσεαι 

γ61] ξυμβλήσεαι Ῥ]ονίαιο: συμβλήσεται, συμβήσεαι, ξυμβήσεαι 5ϊπ- 

ΘἽΠ]1: ΟΟΥΤΟΧΙ ΟΟ]]αΐο ὁ 412 ΠΊΠΟΥΠΟ ΒΒΘΉΒΙΙΒ αν Ια θοῦ ρ ΚἀΖ. 10 

(1801) Ρ. 458. 
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Α ᾿ ς Ν -" ΄ "ἢ ὶ ) ΄ὔ μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄιδος εἰσαφίχκηαι. 
) Ν 2 , 3.3, Ν ΤΟΥΒῈ ᾿" ΄ 2 7 

αὐτὰρ ἔπεί χα αχιλεὺς ϑάνατον χαὶ πότμον ἐπίσπῃ, 

ϑαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μόχεσϑαι" 

οὐ μὲν γάρ τίς σ᾽ ἄλλος ᾿“Ιχαιῶν ἐξεναρίξει."" 

ὡς εἰπὼν λίπεν αὐτόϑ᾽, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 

αἶννα δ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿χιλῆος ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν σχέδασ᾽ ἀχλὺν 

ϑεσπεσίην᾽ ὃ δ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ ἔξιδεν ὀρϑαλμοῖσιν. 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν᾽ 
γι ,ὔ ΟῚ , - ΟΣ ἃ -» ς - 

»ὦ πόποι, ἡ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν δρῶμαι" 

ἔγχος μὲν τόδε χεῖται ἐπὶ χϑογός, οὐ δέ τι φῶτα 

λεύσσω, τῷ ἐφέηχα χαταχτάμεγναι μενεαίνων. 

ἢ ῥα χαὶ Αἰνείας φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

ἦεν" ἀτάρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάεσϑαι. 
3) ἐς " ,»᾿ ς αὗ δ] “ 5) η. -» ᾿ 

ἐρρέτω" οὔ οἱ ϑυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηϑῆγαι 
ὕ « ᾿ “- , ,7ὔ 5 , 

ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ ϑαγάτοιο. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοτιτολέμοισι χελεύσας 

τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλϑών." 

ἢ, καὶ ἐπὶ στίχας ἄλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑχάστῳ᾽ 

ο»μηκχέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἕστατε, δῖοι ᾿Αχαιοί, 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀνὴρ ἄντ᾽ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσϑαι 7, 9 « θος » ει ἐᾶχεοι - 
ΒῚ ὔ ὶ7ὔ ,ὔ 2 ᾿ 2 ,ὔ Δ 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφϑίμῳ περ ἐόντι, 

τοσσούσδ᾽ ἀνϑρώπους ἐφέπειν χαὶ πᾶσι μάχεσϑαι. 

οὐδέ κ᾽ ᾿άρης, ὅς περ ϑεὸς ἄμβροτος, οὐδέ χ᾽ ᾿“ϑήνη 

τοσσῆσδ᾽ ὑσμίνης ἐφέτοι στόμα χαὶ πογέοιτο. 

ἀλλ᾽ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τὲ ποσίν τὲ 

χαὶ σϑένει, οὔ μέ τι φημὶ μεϑησέμεν, οὐδ᾽ ἡβαιόν, 

ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμει διαμπερές, οὐδέ τιν᾽ οἴω 

840 οὐ δέ] οὐδέ 11071τὉ. 848 εὐχετάεσϑαι) εὐχετάασϑαι 110]. 

ΧᾺ 

540 

545 

560 
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, ,ὔ στ ὶΝ 2) 2) " τῶ 

Τρώων χαιρήσειν, ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος ἔλϑῃ. 

ὡς φάτ᾽ ἐποτρύνων" Τρώεσσι δὲ φαίδιμος “Εχτωρ 

χέκλεϑ᾽ ὁμοκλήσας, φάτο δ᾽ ἔμεναι ἄντ᾽ ᾿Αχιλῆος" 

Τρῶες ὑπέρϑυμοι, μὴ δείδιτε 11ηλείωνα. 
, 2 ᾿ δ] ,ὕ " 2 , ,ὔ 

καί χεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀϑανάτοισι μαχοίμην" 
2 “. Ν 3 59 , γ Ἂν τ ν , ΄ὔ 2 
ἔγχεϊ δ᾽ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 

οὐδ᾽ ᾿Αχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύϑοις ἐπιϑήσει" 

ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 

τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, 

εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοιχε μένος δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ.“ 
«' ἌΣ 2 [ « 5] ᾿) ’,ὔ 27 2) " 

ὡς φάτ᾽ ἐποτρύνων, οἱ δ᾽ ἀντίοι ἔγχε ἄειραν 

Τρῶες" τῶν δ᾽ ἄμυδις μίχϑη μένος, ὦρτο δ᾽ ἀυτή. 

χαὶ τότ᾽ ἄρ᾽ “Εχτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος ᾿“πόλλων᾽ 
«, ,ὔ ,ὔ 2 - ὔ 

» ἔχτορ, μηκχέτι πάμπαν ᾿“χιλλῆι προμάχιζε, 

ἀλλὰ κατὰ πληϑύν τε χαὶ ἐχ φλοίσβοιο δέδεξο, 
,ὔ , - » Δ '» ΡΟΝ ὶν 7 ’ Ὧζ 

μή πώς σ᾽ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ. 

ὡς ἔφαϑ'᾽" “Εχτωρ δ᾽ αὐτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν 

ταρβήσας, ὅτ᾽ ἄχουσε ϑεοῦ ὄπα φωνήσαντος. 

ἐν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς Τρώεσσι ϑόρε φρεσὶν εἱ μένος ἀλκήν, 

σμερδαλέα ἰάχων. πρῶτον δ᾽ ἕλεν ᾿Ιφιτίωνα 

ἐσϑλὸν ᾿Οτρυντείδην, πολέων ἡγήτορα λαῶν, 

ὃν γνύμ τέχε νηὶς ᾿ Οτρυντῆι πτολιπόρϑῳ ί φῆ ᾿ 115 Ν 7 τ ς ΐ 

Τμώλῳ ὕπο νιφόεντι, “ὙΥδης ἔν πίογι. δήμῳ. 
Ἁ ΡῚ 3) Ἁ ἜΣ Ἷ, ὭΣ 2 “. ὃν" 3» τὶ 

τὸν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτα βάλ ἐγχεὶ δῖος χιλλεὺς 

μέσσην κὰκ χεφαλήν, ἣ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα χεάσϑη:" 

- 

θ00 ἔμεναι] ΠΡ]; ἔμμεναι Θοιηηθμἤαθαί ΒΔΓ μ65, ΒΟΥ Ρβθυπηΐ 

Τογη6, Κι ρἰΐζποι, Β 6 κκθν, 411. Οὗ, ζευγνῦμεν [1 148. 501 ΠΘΏ] 

ΡΙουία πο ἴῃ οἷβ ὅγι., οὖ δαβουρίπιη. ἴῃ Α, τῷ Ῥᾷποὶ ἴῃ οἷβ ΑΟ τηδῃ. 

ῬΓΠπηα. δ νταὴ ἔοι ΒΌΕΒΟ Πρσο 122. 
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δούπησεν δὲ πεσών. ὃ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Αχιλλεύς" ΧΧ 
» ] " .". ΤᾺ Ψ ,ὔ 2 ιν -»"Ἢ 

»Κκεῖσαι, ᾿ Οτρυντεΐδη, πάντων ἐχπαγλότατ᾽ ἀγδρῶν. 

ἐνθάδε τοι ϑάνατος, γεγεὴ δέ τοί ἐστ᾽ ἐπὶ λίμνῃ 890 

1υγαίῃ, ὅϑι τοι τέμενος πατρώιον ἔστιν, 

“γλλῳ ἔπ᾽ ἰχϑυόεντι χαὶ “Ερμῳ δινήεντι."" 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν. 
Αἱ δὴ 5 - [4 ΕΝ ,ὔ ὶ ,ὔ 

τὸν μὲν ᾿“χαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο 
, γ ς ΄, ἘΦ χά νι ἊΣ.) Ξϑὶ κα ὔ ΞΡ 

πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ" ὃ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ 4Δημολέοντα, : 89ὅ 
γ λ . - ,ὔ Ξ , τινας 
ἐσϑλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, ΑΤντήγορος υἱὸν 

γύξε χατὰ χρόταφον χυγέης διὰ χαλκοπαρήου. 
"35 , Ἷ ΄, τ σῆξο, γηη λ ὶ.9 ᾿ ΡΟΣ, ΡῈ 

οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεϑεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς 
2 ᾿ «ς ,ὔ ςχ 5} ,ὔ ἊΣ ,ὔ η δὲ 

αἰχμὴ ἱεμένη δῆξ᾽ ὀστέον, ἐγχέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο: δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 400 

“πποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καϑ' ὕτπων ἀίξαντα, 
, ππΠΩ [σὴ ’, ,ὔ γὔ δ ,ὔ 

σρόσϑεν ἔϑεν φεύγοντα, μετάφρενον οὔτασε δουρί. 
2 Ν « ᾿ ΡῚ Α 7 ς [42 - 

αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν ἄισϑε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος 
7 «ς ’ὔ Ω , 3] Α Ρ᾽ 

ἤρυγεν ἑλκόμενος Βλικώγνιον ἀμφὶ ἄναχτα 
, ρος ΄ , ι,ὔ -» » ᾿ 10 ᾿ 

κούρων ἑλχόντων, γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχϑων 405 
ι ΡΥ ,, ᾿] Ξ᾿ ἐ ’, ] ΕΝ ἷ, Ψ Ψ ,ὔ 

ς ἄρα τόν γ᾽ ἐρυγόντα λίπ᾽ ὀστέα ϑυμὸς ἀγήγωρ. 

αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ ἀντίϑεον Π͵Ἴ|ολύδωρον μετ᾽ 

Πριαμίδην. τὸν δ᾽ οὔ τι πατὴρ εἴασχε μάχεσϑαι, 

οὕγνεχά οἱ μετὰ παισὶ γεώτατος ἔσχε γόγοιο 

καί οἱ φίλτατος ἔσκε" πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίχα. “πὸ 

δὴ τότε γνηπιέῃσι, ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων, 

ϑῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὥλεσε ϑυμόν. 

τὸν βάλε μέσσον ἄχοντι ποδάρκης δῖος ᾿αΑχιλλεὺς 

γῶτα παραΐσσοντος, ὅϑι ζωστῆρος ὀχῆςες 

412 ἣἧος] εἵως Ἰ0Υ]. 414 σιαραΐσσοντος! Ρ]Θυίατιθ. οὶ Αὐ]- 



210 Υ: Θεομαχία 

ΧΧ χρύσειοι σύνεχον χαὶ διπλόος ἤντετο ϑῶρηξ᾽ 

410 ἀντιχρὺ δὲ διέσχε παρ᾽ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή 9 χ ὦ Φράλλτω, 7 ΟΘ. τυ ηΚ61): 
γνὺξ δ᾽ ἔρισ᾽ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψεν 

κυαγέη, προτὶ οἵ δ᾽ ἔλαβ᾽ ἔντερα χερσὶ λιασϑι είς. 

ἽὝἝχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησε χασίγνητον Π͵|ολύδωρον 

ἔντερα χερσὶν ἔχοντα, λιαζόμενον ποτὶ γαίῃ, 
Ὰ ΟΥ̓ «ς ΒῚ -“ , 2 5) Λᾳ 3Σ ΣΟ. ἌΝ, 

κάρ ῥά οἱ ὀφϑαλμῶν κχέχυτ᾽ ἀχλύς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 

δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσϑ', ἀλλ᾽ ἀντίος ἠλϑ' ᾿ἀχιλῆι 

ὀξὺ δόρυ χραδάων, φλογὶ εἴκελος. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς, 

ὡς εἶδ᾽, ὡς ἀνέπαλτο χαὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

»ἐγγὺς ἀγήρ, ὃς ἑμόν γε μάλιστ᾽ ἐσεμάσσατο ϑυμόν, 

ὅς μοι ἑταῖρον ἔτεφνε τετιμένον" οὐδ᾽ ἂν ἔτι δὴν 

ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀγὰ πτολέμοιο γεφύρας.“ 

ἢ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν “Εχτορα ὅῖον᾽ 

»ἄσσον ἰϑ᾽, ὥς χεν ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ'᾽ ἵκηαι." 

τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ᾽ 

» Πηλείδη, μὴ δή μ᾽ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὡς 

ἔλσιεο δειδίξεσϑαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα χαὶ αὐτὸς 

ἠμὲν χερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυϑήσασϑαι. 

οἶδα δ᾽, ὅτι σὺ μὲν ἐσϑλός, ἐγὼ δὲ σέϑεν πολὺ χείρων. 
᾿ Δ ΒΙΟῪ Χ - - . ’ “" ἀλλ᾿ ἡ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι χεῖται, 

Ὑὔ " , Ψ ἌΝ 2 ᾿ Ἵ ν [σφ α΄ κέ σὲ χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλωμαι 
δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἢ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιϑεν.““ 

ἢ ῥα, χαὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ. χαὶ τό γ᾽ 49ήν ) ῥα, μσπεπαλὼν πρ οὐδ κιών γ ἡγη 

σιγοιῇ “χιλλῆος πάλιν ἔτραπε χυδαλίμοιο, 

ΒἰαΌΠο, σαραΐσσοντα Ῥᾶποῖ, απο ρναθίη ΑἸΡΘηΒ; ν. Ῥγδοῖ. 8 

ΤΉ Ὁ 420 ποτὶ] θυ] [θγΘ οππμθ8, προτὶ ὅγι. 426 ἂν ἔτι ) 

Ῥάτιοὶ οὐπῃ Αὐἰβίαιοϊο, ἂρ ἔτσι ΠΌΡῚ Ρ]αυΊμηΐ οὐ ορίμη!; οἷ. Εὶ 808. 



, γ΄ 

Θεομαχια: ΥὙ 

ἦχα μάλα ψύξασα" τὸ δ᾽ ἂψ ἵχεϑ᾽ “Εχτορα δῖον, 

αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε, χατακτάμεναι μεγεαίγων, 

σμερδαλέα ἰάχων" τὸν δ᾽ ἐξήρπαξεν ᾿“πόλλων 

ῥεῖα μάλ᾽ ὥς τε ϑεός, ἐχάλυννε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε ποδάρχης ὅῖος ᾿Αχιλλεὺς 

ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ᾽ ἠέρα τύψε βαϑεῖαν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοχλήσας ἔτεα πτερόεντα προσηύδα" 

»Ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες ϑάνατον, κύον" ἦ τέ τοι ἄγχι 

λϑὲ χακόν" νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο «Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
«ὔϑι) 

μέλλεις εὔχεσϑαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀχόντων. 
νὶ -ξῷο ἡ ϑήν σ᾽ ἐξανύω γε χαὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 
»ὕ ᾽ὔ Ἁ ΣἹ ,ὔ - . Ψ. ,ὔ ᾿] 

εἰ πού τις χαὶ ἐμοί γε ϑεῶν ἐπιτάρροϑός ἐστιν. 

γῦν δ᾽ ἄλλους Τρώων ἐπιείσομαι, ὅν χε χιχείω."" 

ὡς εἰπὼν 4Ιρύοπ᾽ οὗτα χατ᾽ αὐχένα μέσσον ἄχοντι" 

ἤριπε δὲ προπάροιϑε ποδῶν. ὃ δὲ τὸν μὲν ἔασεν. 

Δημοῦχον δὲ «Ριλητορίδην ἠύν τε μέγαν τε 

κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύχακε' τὸν μὲν ἔπειτα 

οὐτάζων ξίφει μεγάλῳ ἐξαίνυτο ϑυμόν. 

αὐτὰρ ὃ “αύγογον χαὶ “]ἀρδαγον υἱε Βίαντος 

ἄμφω ἐφορμηϑεὶς ἐξ ὕτπων ὦσε χαμᾶζε, 

τὸν μὲν δουρὶ βαλὼν τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύιμνας. 

Τρῶα δ᾽ ᾿Ἰλαστορίδην --- ὃ μὲν ἀντίος ἤλυϑε, γούνων, 

441| ομ {τ ΘΟΠΊΡ] 165. 450 ἐρύσατο] Ἰἰν} [δ Γ6 ΟἸΏΠΘΒ, 

δ᾽ 

ἄλλους Τρώων] Ῥ]θυαπθ ἴῃ οἷβ ΑΟΙ) ὅνυ. οἵ δαϊέονθϑ δηΐθ ΝΥ οἱ ἤπιηι, 

δα- 

ἐρύσσατο Α (564 ἀαβουίρίπην ἐρύσατο). Οἵ, Β. 859. 454 

γῦν δ᾽ ἄλλους Τρῶας ἀπο 1100], γῦν αὖ τοὺς ἄλλους ραιοὶ, 

ΒΟΙΙρίπτη ἴῃ ἀ. Οἷ. Ζ 861. 
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) 21]: ο Υ: Θεοιμιαχίᾳ 

", ,ὔ ς " δ Υ ΟΝ ΚΑ ΔΕΒῈ Δὲ υ , εἴ πώς εὖ πεφίδοιτο, λαβών, καὶ ζωὸν ἀφείη 

μηδὲ χαταχτείνειεν ὁμηλιχίην ἐλεήσας. 

γήπιος, οὐδὲ τὸ ἤδει, ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν" 
2 ’ὔ ηῚ ’ ὈᾺ ΚΘΔᾺ Ξ ὙΠΟ ἡ Ὁ] , οὐ γάρ τι γλυχύϑυμος ἀνὴρ ἣν οὐδ᾽ ἀγανόφρων, 

2 ἌἍΣΙΝ ὴ2 2 ’,ὔ ει Ἁ « ,ὔ ,.: ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμμεμαώς. ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων 
« ,ὔ 2 «! ῚΧ , Ξν ΟΕ ΚΕ, Ἂ ἱέμενος λίσσεσϑ'᾽, ὃ δὲ φασγάνῳ οὔὗτα χκαϑ'᾽ ἧπαρ 
2 ᾿ , να Τεῖ 2 Ω ὍΣ ΟΝ )ὴ τῷ . ᾿Ν - ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισϑεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ᾽ αὐτοῦ 

δ χόλπον ἐνέπλησεν" τὸν δὲ σκότος ὄσσε χάλυψεν 

ϑυμοῦ δευόμενον. ὃ δὲ Μούλιον οὐὗτα παραστὰς 
δουρὶ κατ᾽ οὖς" εἴϑαρ δὲ δι’ οὔατος ἠλϑ᾽ ἑτέροιο 

αἰχμὴ χαλκείη. ὃ δ᾽ ᾿4γήνορος υἱὸν Εχεκλον 

μέσσην χὰκ χεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι" 

πᾶν δ᾽ ὑσπιεϑερμάνϑη ξίφος αἵματι" τὸν δὲ χατ᾽ ὄσσε 

ἔλλαβε πορφύρεος ϑάν χαὶ μοῖρα χραταιή ἕλλαβε πορφύρεος ϑάνατος χαὶ μοῖρα Χᾷ ἶε 

Δευκαλίωνα δ᾽ ἔπειϑ'᾽, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες 
γὲ τοπ που - , , ΧΕ ΣΝ ᾿ » ἀγκῶνος, τῇ τόν γὲ φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν 

αἰχμῇ χαλκχείῃ" ὃ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνϑείς, 

πρόσϑ᾽ ὁράων ϑάνατον. ὃ δὲ φασγάνῳ αὐχένα ϑείνας 
“2 Ψ, πρᾶν , , , ᾿ Ὁ. 

τῆλ᾽ αὐτῇ πήληκι χάρη βάλε" μυελὸς αὖτε 

σφονδυλίων ἔχπαλϑ'᾽, ὃ δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ κεῖτο τανυσϑιείς. 
2 ΑΥ [4] - Ὁ 2 ΒΡ] ’ὔ “ εν αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ ἱέναι μετ᾽ ἀμύμονα {]είρεω υἱὸν 

ΞΕ ὉΠ Ψ ΣΝ ᾿ΑΣ Σ᾿ 3 , ᾿ 2 η ΄ ᾿ 
ίγμον, ὃς ἐκ Θρήκης ἐριβώλακος εἰληλούϑει 

τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη δ᾽ ἐν νηδύι χαλκός" 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων. ὃ δ᾽ ρηίϑοον ϑεράποντα 

ἂνν ἵππους στρέψαντα μετόώφρενον ὀξέι δουρὶ 

2 ΕΝ ἐγ τὶς ἐν πγγέςυν  όλτω ὁπ τ τς Ὁ) Ἢ; Ὁ ΦΣ 400 ἤδει] ἤδη ΠΠ0ῸῚ (ἤδη, ἤδη 5ἰπριη]). 481 δράων] ὁρόων 
101]. 480 νηδύι] ΘΟΙΉΡΠ 165. ἴῃ εἷβ ἢ), πυεύμονι Α (Δαβουρίο γηδύι) 

Ο ὅὅγι. τ απ]. 



Θεομιαχία: ὙῪ 

γύξ᾽, ἀπὸ δ᾽ ἅρματος ὦσε" χυχήϑησαν δέ οἱ ὕιποι. 

ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει βαϑέ ἄγκεα ϑεσπιδαὲς πῦρ 

οὔρεος ἀζαλέοιο, βαϑεῖα δὲ χαίεται ὕλη, 

πάντῃ τὲ χλογέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει, 
[4 . ΄, - . .ὔ . Σὰ 5. ὡς ὅ γε πάντῃ ϑῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἴσος 

κτεινομένους ἐφέπων" δέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 
ς ᾿ 6ἢ φοῖ σὰ , »ἷ] 2 ,ὔ ὡς δ᾽ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους 

τριβέμεναι χρῖ λευχὸν ἐυχτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
τὰν 

ὙΠ ͵ 

ὡς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος μεγαϑύμου μώνυχες ἵπποι 

στεῖρον ὁμοῦ νέχυάς τὲ καὶ ἀσπίδας" αἵματι δ᾽ ἄξων 

ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον 
2 , 

αἵ τ᾽ ἀπ᾿ ἐπισσώτρων. ὃ δὲ ἵετο χῦδος ἀρέσϑαι 

7Π|ηλείδης, λύϑρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

; Ξ ΙΛΙΑΔΟΣ Φ. 

ΜΑΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΆΜΙΟΣ. 

11} ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο 

Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάγνατος τέχετο Ζεύς, 

ἔνϑα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωχεν 
αν ΄, Φ' ΕῚ Ν 2 ., 2 

πρὸς πόλιν, ἢ πὲρ -““χαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο 

ἤματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος “Ἐχτωρ᾽ --- 
-» ." ὍΝ ,ὕ γδ. ἢ 1) ὦ 

τῇ ὁ οἱ γὲ προχέοντο περυζότες, ἠέρα ὁ Πρη 

πίτνα πρόσϑε βαϑεῖαν ἐρυχέμεν" -- ἡμίσεες δὲ 

490 --- 508] οἵ. Β 141 584. 

ῥίμφα τὲ λέπτ᾽ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ᾽ ἐριμύχων, 

νέρϑεν ἅπας πεπάλαχτο καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφοον 
Ν Ν " 
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220 Φ: ἤϊάχη παραττοτάμιος 

“ἢ Ν 2 ΄ ͵ 3.) 7 ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαϑύρροον ἀργυροδίνην, 
2 ἊΣ [ε , , Ἂ) 2 Ν ἱ ον 

ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ αἰπὰ ῥέεϑρα, 

ὄχϑαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον" οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ 

ἕγγεον ἔνϑα χαὶ ἔνϑα ἑλισσόμενοι περὶ δίνας. 

ὡς δ᾽ ὅϑ'᾽ ὑπὸ διπῆς πυρὸς ἀχρίδες ἠερέϑονται 

φευγέμεναι ποταμόνδε, τὸ δὲ φλέγει ἀχάματον πῦρ 

ὄρμεγον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι χκαϑ' ὕδωρ" 

ὡς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος Ξάνϑου βαϑυδινήεντος 
Ὁ ἜΝ » ὶ ΒΡ] ἌΝ [σ, Ἁ 5) ὶ “ σιλῆτο δόος χελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε χαὶ ἀνδρῶν. 

2 . ς δὰ ν ι΄, " , 2 ως ἡ ϑνε κεν αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ὄχϑῃ 

χεχλιμένον μυρίχῃσιν, ὃ δ᾽ ἔσϑορε δαίμονι ἴσος 

φάσγανον οἷον ἔχων, χαχὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα" 
ΘΞΕΣ δὺς 3 ὺ - ἊΝ ,ὔ ΡΥ ) Σ Α τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥργυτ᾽ ἀεικὴς 

) , ΒῚ , 12 [2 «», ϑὲ ἄορι ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ. 

ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχϑύες ἄλλοι 

φεύγοντες πιμτιλᾶσι μυχοὺς λιμένος ἑευόρμου, 

δειδιότες" μάλα γάρ τε χατεσϑίει, ὅν χε λάβῃσιν" 
«' - -" Ν ὶ - ἘΠ - ὡς Τρῶες ποταμοῖο χατὰ δεινοῖο δέεϑρα 

στῶσσον ὑπὸ χρημνούς. ὃ δ᾽ ἐπεὶ χάμε χεῖρας ἐναίρων, 

ζωοὺς ἐχ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο χούρους, 

ποινὴν Π]Ὶατρόχλοιο ΔΜιενοιτιάδαο ϑαγόντος. 
Χ )  “- ’ .» , 57. : ΠΕΣ 

τοὺς ἐξῆγε ϑύραζε τεϑηπότας ἠύτε νεβρούς 
- 2 ΒῚ Ψ, -»" Ξ᾿ , «ς - 

δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσιν, 

τοὺς αὐτοὶ φορέεσχον ἕπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσιν, 

δῶχε δ᾽ ἑταίροισιν χατάγειν χοίλας ἐπὶ νῆας. 
2 ᾿ «κι ΡΒ} 2 ’ὔ “: , Ψ, αὐτὰρ ὃ ἂνν ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων. 

ἔνϑ'᾽ υἷἱ Πριάμοιο συνήντετο Ζ4αρδανίδαο 

11 περὶ] κατὰ 811. 12. ὑπὸ] ὑπαὶ 411; ν. Ο 111. 84 υἷι] 



άχη παραποτάμιος: 22] 

ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι “υκάονι, τόν δά ποτ᾽ αὐτὸς 

ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐχ ἐϑέλοντα, 
᾿Ὶ ͵ὔ , ΠῚ «4 2 ΒΡ] Ἁ ) -7ὔ᾿ - 

ἐνγύχιος προμολών" ὃ δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέι χαλκῷ 

τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν᾿ ἅρματος ἄντυγες εἶεν" 

τῷ ὁδ᾽ ἄρ᾽ ἀνώιστον χαχὸν ἤλυϑε δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

χαὶ τότε μέν μιν Ἵ1ἤμγνον ξυχτιμένην ἐπέρασσεν 
τ », ΨΡΕΕΝ «ν 231 Ὁ: » δ 

γηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς ᾿]ήσογος ὦγον ἔδωκεν" 

κεῖϑεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν, 
» . ἌΣ , : 5 ἵ- . ᾿ ἸῸΝ Ταβριος ᾿Πετίων, πέμιψεν δ᾽ ἐς δῖαν ᾿“ρίσβην 

ἔνϑεν ὑπεχαιροφυγὼν πατρώιον ἵχετο δῶμα. 

ἕγδεχα δ᾽ ἤματα ϑυμὸν ἐτέρσιετο οἷσι φίλοισιν 

ἐλϑὼν ἐκ “ήμνοιο" δυωδεκάτῃ δέ μιν αὐτις 
χερσὶν ᾿Αχιλλῆος ϑεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλεν 

πέμιμει» εἰς ᾿ἰδαο χαὶ οὐχ ἐϑέλοντα νέεσϑαι. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

υμγνόν, ἄτερ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος --- οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος γύμνγον, 9 ξ 5 3 (ὦ: 9 Ὁ δχξν ἔγχος, 

ἀλλὰ τὰ μέν δ᾽ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε: τεῖρε γὰρ ἱδρὼς μέν ῥ᾽ ἀπὸ : χαμι θεὲ γὰρ ἱδρὼς 
φεύγοντ᾽ ἐκ ποταμοῦ, χάματος δ᾽ ὕπο γούνατ᾽ ἐδάμνα" --- 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἴπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν" 

»ὦ πόποι, ἡ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 
ἣ 4} δὴ 7} - ᾿ ληή: τ .ὕἤ ΞΕ Ρ 
) μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες, οὕς πὲρ ἕπεφγον, 

ΟΥ̓ ΕῚ , ς Ο Ὑ τον . ᾽, αὐτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος" 

οἷον δὴ καὶ ὅδ᾽ ἦλϑε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἡμαρ 

“ἤμνον ἐς ἠγαϑέην πεπερημένος, οὐ δέ μιν ἔσχεν 

πόντος ἁλὸς πολιῆς, ὃ πολέας ἀέκοντας ἐρύζχει. 
2 2 2, . Ἁ, ὶ ν 2 “" ς , 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο 

ἄπο ΠΡ νὶ, υἱεῖ οοίου. δ8 οὐ δέ] οὐδέ 110]. 89 πολέας] πολεῖς 

ἰΌν]: ν. Ο 66. 
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γεύσεται, ὄρρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ δαείω, 
Βλὶ ΣΥ̓ΡΕ9] ς η Ἁ -" Β] , Ξ )7 2 ,ὔ ἢ ἄρ᾽ ὁμῶς χαὶ χεῖϑεν ἐλεύσεται, ἡ μιν ἐρύξει 

γῆ φυσίζοος, ἥ τε κατὰ χρατερόν περ ἐρύχει.“" 

ὡς ὥρμαινε μένων" ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἢλϑὲε τεϑησιώς, 

"νούνων ἅψασθαι μεμαώς, πέρι δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ 
͵ ) ͵ 

ἐχφυγέειν ϑάγατόν τε κακὸν χαὶ κῆρα μέλαιναν. 

ἢ τοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος ᾿“4χιλλεὺς 
ὩΣ , Ἅ: «ει Δι᾽ «ς ΓΩΔΝ ᾿ ΓΑΙ , οὐτάμεγαι μεμαώς, ὃ δ᾽ ὑπέδραμε χαὶ λάβε γούνων. 
’ Β] “ Ψ) 2. Ὁ. ς Ν , 2. " ’ 

κύψας" ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ 

ἔστη, ἱεμένη χροὸς ὄἄμεναι ἀγδρομέοιο. 
« 2 Ἃ. “ ς ,ὔ }᾿ ς Ἂ, 2 , ᾽ὔ 

αὐτὰρ ὃ τῇ δτέρῃ μὲν ἑλῶν ἑελλίσσετο γούνων, 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεϑίει Ἵ τ κοῖς οι ΘΑ. Ὁ ΟΘΕΙΜΣΌΣΙΣΙ: 
[καί μιν φωγήσας ἔτεα πτερόεντα προσηύδα)" 

»γουνοῦμαί σ᾽, ᾿Αχιλεῦ: σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον. 
Σ ,ὔ Ἂὦ ἊΝ Ὁ ἴε , ὶ ,ὔ 2 δὶ Ψ ἀντί τοί εἰμ᾽ ἱκέταο, διοτρεφές, αἰδοίοιο" 

πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην 4Ἔημήτερος ἀχτὴν 

ἤματι τῷ, ὅτε μ᾽ εἷλες ξυχτιμένῃ ἔν ἀλωῇ. 
[ 2 δ᾽ ἐᾷ 2) ,ὔ ᾿ς 7ὴ 

χαί μ᾽ ἐπέρασσας ἄνευϑεν ἄγων πατρός τε φίλων τὲ 
- ᾿ 2 5 , ς͵ ΄ ὶ 7 ΕῚ “ἽὩῆμνον ἐς ἠγαϑέην, ἑχκατόμβοιον δέ τοι ἡλφον. 

γῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών" ἠὼς δέ μοί ἐστιν 

δε δυωδεκάτη, ὅτ᾽ ἐς ἤϊλιον εἰλήλουϑα 

πολλὰ παϑών. νῦν αὖ μὲ τεῇς ἔν χερσὶν ἔϑηκεν 

μοῖρ᾽ ὀλοή" μέλλω που ἀπέχϑεσϑαι 4]ὲὶ πατρί, 

ὅς μὲ σοὶ αὖτις ἔδωχε" μινυνϑάδιον δέ μὲ μήτηρ 

γείνατο “αοϑόη ϑυγάτηρ ΄Ἥλταο γέροντος, 

᾿ἥλτεω, ὃς “Ἰελέγεσσι φιλοτπιτολέμοισιν ἀνάσσει, 

18] ἴῃ δα! Ποπῖ θτι5. ΑΥΙβίαγο ἢ ἤθη Βουρίπμι [π|586. αἸοΙ. ΠΙ απ; 

Ὁ. Ζ 40  ΞΠῚ Ὁ. 00. 



᾿Θ ̓Φ ὧϑ Πάχη τταραποτάμιος: 

Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατγνιόεντι. 

τοῦ δ᾽ ἔχε ϑυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ χαὶ ἄλλας" 

τῆς δὲ δύω γενόμεσϑα, σὺ δ᾽ ἄμφω δειροτομήσεις. 

ἢ τοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας 

ἀντίϑεον Π]ολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέι δουρί" 

γῦν δὲ δὴ ἐνθάδ᾽ ἐμοὶ χακὸν ἔσσεται" οὐ γὰρ ὀίω 
» - - "Ἔ 2 ,ὔ .}) ] Υς , ὶ ,ὔ Γ 

σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
μή μὲ χτεῖν᾽, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος “Ἐχτορός εἰμι, 

ὅς τοι ἑταῖρον ἕτεφργνεν ἐγηέα τὸ χρατερόν τε." 

ὡς ἄρα μιν Π͵ριάμοιο σιροσηύδαξ φαίδιμος υἱὸς 

λισσόμεγος ἐπέεσσιν" ἀμείλικτον δ᾽ ὄπι᾽ ἄχουσεγ" 
[2 ’ὔ »ὕὔ ’ 1 5) ,ὔ 

ο»νήπιδ, μή μοι ἄποινα πιφαύσχεο μηδ᾽ ἀγόρευε. 
᾿ ᾿" Ν , 2 , », 3 

σιρὶν μὲν γὰρ Π|άἀτροχλον ἐπισπέμεν αἴσιμον ἡμαρ, 
΄ ἈΨΙ - ΣΤ ἢ πὰς ᾿ , εῚ 

τόφρα τί μοι πεφιδέσϑαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν 

Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ᾽ ἐπέρασσα" 

γῦν δ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅς τις ϑάνατον φύγῃ, ὅν χε ϑεός γ8 
} Ἷ, 2 ΣΝ “-“ 5») Ἂ ᾿ἐ 

]λίοο προπάροιϑεν ἐμῇς ἕν χερσὶ βάλῃσιν, 

χαὶ πάντων Τρώων, πέρι δ᾽ αὖ Πριάμοιό γε παίδων. 

ἀλλά, φίλος, ϑάνε καὶ σύ" τί ἡ ὀλοφύρεαι οὕτως; 

χάτϑανε χαὶ Π]|ἀτροχλος, ὃ πὲρ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
᾿ 5 ς , τ ΟὝΓΡΥΝ ΑΙ , , 
οὐχ ὁράεις, οἷος καὶ ἐγὼ καλός τὲ μέγας τε; 

Ν ΟΣ ΘΥ  ΡῚ - . . , , ξισλχα πατρὸς δ᾽ εἰμ᾽ ἀγαϑοῖο, ϑεὰ δέ μὲ γείνατο μήτηρ 

ἀλλ᾽ ἔπι τοι χαὶ ἐμοὶ ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή. 
»ὕ, ὟΝ ΡΝ ὟΝ τ ᾽ν , ἊΣ 

ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἤμαρ, 

ὁππότε τις χαὶ ἐμεῖο ᾿Αρῃ ἐκ ϑυμὸν ἕληται, 

91 προσηύδαε] ττροσηύδα 110. 100 ἐπισπέμιεν]) ἐσειστιεῖν ΤΠ. 
Ὁ 

104 ᾿Ιλίοο] ᾿Ιλίου Ἰἰυτι. 108 ὁράεις] δὁράᾳς ἴδ]. 119. .Ζ229η] 
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ἢ ὃ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ γευρῆφιν ὀιστῷ.“ 

ὡς φάτο᾽ τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ. 

ἔγχος μέν ὁ 

ἀμφοτέρας. ᾿Αχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 

2 

ἀφέηχεν, ὃ δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσσας 

, Ν ηῚ - δ 2 2 ,ὔ “- ὶ 7 ς "ὕὔ 

τύψε χατὰ χληῖδα παρ᾽ αὐχένα, πᾶν δέ οἱ εἴσω 

δῦ ξίφος ἄμφηκες: ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαί ρῶς ὠμφρλρόςς, ἵν Ὁ ΓΞ Θ οι 
κεῖτο ταϑείς, ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

τὸν δ᾽ Ἰχιλεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσϑαι, 

καί οἱ ἐπευχόμενος ἕπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεγ" 

»»ἐνταυϑοῖ νῦν χεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν, οἱ σ᾽ ὠτειλῆς 
πον. 09 η ’ 3 ᾿ 7, 5 2. δι) , 

αἱ ἀπολιχμήσονται ἀχηδέες" οὐδέ σε μήτηρ. 

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σχάμανδρος 
2) δὴ , ,ὕὔ «ς ἊΝ 2 , , 

οἷσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον. 
{ [ἢ Ἄ Σ ὰ Ε- ον ΓΝ 7) ᾿ σῶν ΕΑ. τα Μι, 

ϑρῴσχων τις χατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ ὑπαΐῖξει 

ἰχϑύς, ὥς χε φάγησι “υχάονος ἀργέτα δημόν χύυῦυς, ς Ἀξ φαγῇ Ἔτσ ογ Ἵ 5 

φϑείρεσϑ᾽, εἰς ὃ χὲεν ἄστυ χιχείομεν ᾽Ιλίου ἱρῆς, 
ς » Χ ΄ . . Ὁ ΤΣ .“Ὁ» 

ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ᾽ ὄπιϑεν κεραΐζων. 
δ γ.9 ς Ν" ’ 2 2 ὶ") 

οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός πὲρ ἐύρροος ἀργυροδίνης 

ἀρχέσει, ᾧ δὴ δηϑὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους, 
.- Χ ἾΞΣ 9, 7] Ἷ , [ο Ξ 

ζωοὺς δ᾽ ἐν δίνῃσι χαϑίετε μώνυχας ἵππους 

ἀλλὰ χκαὶ ὡς ὀλέεσϑε χαχὸν μόρον, εἰς ὅ᾽ χε πάντες 

ΑΘΌ 411, “Ζ2ρη. ἀππβ, “ρει Ῥϑιοὶ ἴῃ οἷ5. ὅγι., “ρης τππ8 Θοάθχ οὗ 

ΘαἸο ΕἸογΘηΐπα. Οἵ. Εἰ τ87. 122 ὠτειλῆς] Ῥ]δύαιιθ 1η οἷβ Ο ὅ'υΓ., 

ὠτειλὴν Δ) οὐπη ΑΥΙδίαομο. 1206 ὑχταΐξει) Ῥ]ονίαπιθ οπὰ ΑΥΒίΔ ΟΠ, 

ὑχεαλύξει 411} οαθὰ ΡΠΠοία οὐ (ὐἈ]Π]Πβίγαΐο. 191 ὥς γχ8] ῥϑιο] ΟἸΠὶ 

ΑΥΒίορ απ, ὃς. χε Οθίθυ! [1001 οὶ ΑὐἸβίαυομο. ΑἸ 56. Ππαρθθηΐ: 

“27 191. ι { }Ρ 9 15. ὃ 58. τδ0. 131 πολέας] ΑὐἸΒίΆ ΓΟ Πι8, 

γτολεῖς ΙἰὈΡῚ [ΓΘ οἴῆπθβ, πολλοὺς Ο; οἵ «ΑΓ 689 (48.). Ο 60 οὐ τ. 

Ῥέα. ΠΕΞ ΠΕΡ Σ: 



ΠΠάχη παραποτάμιος: Φ 

τίσετε ΠΙ]ατρόχλοιο φόνον χαὶ λοιγὸν ᾿“'Ιχαιῶν, 

οὃς ἐπὶ νηυσὶ ϑοῇσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο.“ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη" ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόϑι μᾶλλον, 

ὥρμηνεν δ᾽ ἀνὰ ϑυμόν, ὅπως παύσειε πόνοιο 

δῖον ᾿“χιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλχοι. 

τόφρα δὲ Π]7Ὶηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσχιον ἔγχος 

᾿Πστεροπαίῳ ἔπαλτο καταχτάμεγαι μενεαίνων 

υἱέι Π]Πηλεγόνος᾽ τὸν δ᾽ ᾿ξιὸς εὐρυρέεϑρος 

γείνατο καὶ ΠΙερίβοια ᾿Ἵκεσσαμενοῖο ϑυγατρῶν 

πρεσβυτάτη" τῇ γάρ ῥὰ μίγη ποταμὸς βαϑυόδίνης. 

τῷ ῥ᾽ ᾿ἀχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ᾽ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο 

ἔστη ἔχων δύο δοῦρε" μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ ϑῆχεν 

Ξάνϑος, ἐπεὶ χεχόλωτο δαϊχταμένων αἰζηῶν, 

τοὺς ᾿Αχιλεὺς ἐδάιζε κατὰ δόον οὐδ᾽ ἐλέαιρεν. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

»τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν, δ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλϑεῖν; 

δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιάουσιν."" 

τὸν δ᾽ αὖ ΠῚηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός" 

» Πηλεΐδη μεγάϑυμε, τί ἢ γενεὴν ἐρεείνεις; 

εἴμ᾽ ἐκ Π]αιονίης ἐριβώλου τηλόϑ'᾽ ἐούσης, 

Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας" ἥδε δέ μοι νῦν 

ἠὼς ἑνδεκάτη, ὅτ᾽ ἐς ἔϊλιον εἰλήλουθα. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ δέοντος, 

[ξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵῃσιν,] 

144 τῷ δ᾽ ἰία ν6ὶ] τῶ δ᾽ φῬ]δυίαιιθ, τῷ δ᾽ 1] ἴῃ οἷς Ὁ. 

ΔΩ σι 

151 ἀντιάουσιν)] ἀντιόωσι(ν) Ἰἰρν]. 158] οὐ πηΐ ΠΌΡῚ ΟΡ ΜΗ ; 
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ὃς τέχε Π]Ὶηλεγόνα χλυτὸν ἔγχεϊ" τὸν δ᾽ ἐμὲ φασὶν 

γείνασϑαι. νῦν αὖτε μαχώμεϑα, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ.““ 

ὡς φάτ᾽ ἀπειλήσας. ὃ δ᾽ ἀνέσχετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

7Π|ηλιάδα μελίην" ὃ δ᾽ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς 

ἥρως ᾿Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν. 

καί δ᾽ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάχος βάλεν, οὐ δὲ διαπρὸ 

ῥῆξε σάχος" χρυσὸς γὰρ ἐρύχαχε, δῶρα ϑεοῖο" 
-“ 1} ς , -“ 3) "δ ᾽ὔ ν τῷ δ᾽ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς 

δεξιτερῆς, σύτο δ᾽ αἷμα χελαινεφές" ἣ δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 

γαίῃ ἐνεστήρικτο, λιλαιομένη χροὸς ἄσαι. 
πον ΘΥΘΟΣΤΟΣ . , 2 7, 

δεύτερος αὐτ᾽ ᾿Αχιλεὺς μελίην ἰϑυπτίωνα 

᾿στεροπαίῳ ἐφῆκε χαταχτάμεναι μενεαίνων. 

χαὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν, ὃ δ᾽ ὑψηλὴν βάλεν ὄχϑην, 

σσοπαγὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔϑηχε χατ᾽ ὄχϑ' εἰλινον ἔγχο μεσσοπαγὲς ἔρ᾽ ἔϑηκχε χϑης μ᾿ γχος. 
.᾿ ΟΣ 12 "ἷΪ᾿ ΔΙ ΣΝ ΒΡ] Ἀ - 

Πηλείδης δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
7 2 2 ,ὔ ς , Ξ [4 ΨῚ "ἷὕὔ͵ », 2 - 

ὄλτ᾽ ἐπί οἱ μεμαώς" ὃ δ᾽ ἄρα μελίην ᾿ἀχιλῆος 
5] ὶ 7 2 ΒΡ] -» Β] ’ Ν Ἂ 

οὐ δύνατ᾽ ἐκ χρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 

τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσϑαι μενεαίνων, 

τρὶς δὲ μεϑῆχε βίης" τὸ δὲ τέτρατον ἤϑελε ϑυμῷ 

ἄξαι ἐπιγνάμινας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο, 

ἀλλὰ πρὶν ᾿Αχιλεὺς σχεδὸν ἄορι ϑυμὸν ἀπηύρα. 

γαστέρα γάρ μιν τύινε παρ᾽ ὀμφαλόν, ἐχ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

χύντο χαμαὶ χολάδες" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν 

ἀσϑιμαίνοντ᾽. ᾿Ἵχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ στήϑεσσιν ὀρούσας 
’ὔ “4 7 3) ’ ἈΝ 2 ’, 27 ν, τ 

τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε χαὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

1604 οὐ δὲ! οὐδὲ ΠὈν]. 112 μεσσοτταγὲς}] ΠπΟΠΉ1ΠΠ1 ἴῃ οἷ5. ἢ), 

μιεσσοτταλὲς ΑΟ ὅ'γι. 411 οὕπὴ ΑὐἹβίασομο; 1. βου ρβουπηύ Ηδνηθ, ὙΥΟΙ, 

ΒΡ ΖΗ ον. 111 βίης] βίῃ νοὶ βίη Ιἰοτὶ; οἷ. φ΄ 126. 



ΟῚ ὯΟ] «ἡ ἥῆΠάχη παραποτάμιος: Φ 

»χεῖσ᾽ οὕτω. χαλεπόν τοι ἐρισϑενέος Κρονίωνος 

παισὶν ἐριζέμεναι, ποταμοῖό περ ἐχγεγαῶτι. 

φῆσθϑα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος, 

αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Ζιὸς εὔχομαι εἶναι. 

τίκτε μ᾽ ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσιν 

7Π|λεὺς Αἰακίδης" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν. 

τῷ χρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 

κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται. 

καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 

χραισμεῖν" ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι 4΄πὸ Κρονίωνι μάχεσϑαι, 

τῷ οὐδὲ χρείων ᾿“χελώιος ἰσοφαρίζει 

οὐδὲ βαϑυρρείταο μέγα σϑένος ᾿Ωχεανοῖο, 

ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ χαὶ πᾶσα ϑάλασσα 

καὶ πᾶσαι κρῆγαι χαὶ φρείατα μαχρὰ νάουσιν᾽" 

ἀλλὰ χαὶ ὃς δείδοιχε Διὸς μεγάλοιο χεραυγὸν 

δεινήν τὲ βροντήν, ὅτ᾽ ἀπ᾿ οὐρανόϑεν σμαραγήσῃ.“ 

ἢ ῥα, καὶ ἐκ χρημγοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος, 

τὸν δὲ χατ᾽ αὐτόϑι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 

κείμενον ἐν ψαμάϑοισι" δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ. 

τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐγχέλυές τε χαὶ ἰχϑύες ἀμφεπένοντο, 

δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον χείροντες. 

αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ ἰέναι μετὰ Παίονας ἱπποχορυστάς, 

οἵ ῥ᾽ ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα, 
ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

χέρσ᾽ ὕπο 11ηλείδαο καὶ ἄορι ἴφι δαμέντα. 

184 οὕτω] 1ὈΡῚ [616 οἴηποθ, οὕτως Ο. 1817 γενξὴν] [100]: 

γενεῆς Βομίον, γενδὴ ΒΘΚΙΚου 5 (νυ. ἨΒΙ. 1 56). 194. 195 οὐδὲ --- 

οὐδὲ] οὔτε--- οὔτε Ῥάιοὶ οαπὶ ΑΥὙἸβίαγομο; ν. ΓΘ ΠΡ5. ἀρπα Γι Ομ ππτὰ 

ΛΑΗΤ.Ι νυ. 468. 
18 Ὁ 
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ἔνϑ᾽ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε ᾿“στύπυλόν τε. 

νῆσόν τε Θρασίον τε χαὶ Ανιον ἠδ᾽ ᾿Οφελέστην. 

χαί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας χτάνε Παίονας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς, 
ΒΡ] Ἁ ἐξ ,ὔ ἣΐ ὶ7ἷ εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαϑυδίνης 

ἐϑ ’ 2 [4 , 12 ᾽ ’, ὶ7 8 ἀνέρι εἰσάμενος, βαϑέης δ᾽ ἐκ φϑέγξατο δίνης 

»ὦ Ἀχιλεῦ, πέρι μὲν χρατέεις, πέρι δ᾽ αἴσυλα δέζεις 
ἊΨ» ὶ - ΟΝ 5. ’ Α 5] Ὰ ἀνδρῶν" αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν ϑεοὶ αὐτοί. 

εἴ τοι Τρῶας ἔδωχε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, 
υ Β] ,ὔ 2 55 "Ὁ ὶὔ , ᾿ γα ἐξ ἐμέϑεν γ᾽ ἐλάσας πεδίον χάτα μέρμερα ῥέζε" 

πλήϑει γὰρ δή μοι νεχύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα 
ξ 7) ͵ 9 ῆ ͵ ν Ἂν Ν ΤΟΣ 

"ΣῈ Δ, ,ὔ ἡ , ΚΟΥ, 2 {ς)ἡ ἱω 

οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν δόον εἰς ἅλα δῖαν 

στειγόμενος γνεχύεσσι, σὺ δὲ χτείνεις ἀιδήλως. 

ἀλλ᾿ ἄγε δὴ καὶ ἔασον" ἄγη μ᾽ ἔχει, ὄρχαμε λαῶν.“ κού νυ Μλνο η ἡ χϑιί», Ορχα͵ Ἂ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»ἔσται ταῦτα, Σχάμαγνδρε διοτρεφές, ὡς σὺ χελεύεις. 
- ὶ} 5) Ἁ ἌΣ ς  ὴ 2 

Τρῶας δ᾽ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, 

πρὶν ἔλσαι χατὰ ἄστυ καὶ “Εχτορι πειρηϑῆγαι 

ἀντιβίην, ἤ χέν με δαμάσσεται ἤ χεν ἐγὼ τόν.“ 

ὡς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος. 

χαὶ τότ᾽ ᾿“πόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαϑυδίνης" 
»λ. ’,ὔ ἽΣ ,ὔ ἐξς Ζ Α .-} ", λ Ν »ὦ πόποι, ἀργυρότοξε, Διὸς τέκος, οὐ σύ γε βουλὰς 

εἰρύσαο Κρονίωνος, ὃ τοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 

Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμυνέμεν, εἰς ὃ χὲν ἔλϑῃ 

δείελος ὀψὲ δύων σχιάσῃ δ᾽ ἐρίθωλον ἄρουραν.“ 

ἢ" χαὶ ᾿Αχιλλεὺς μὲν δουριχλυτὸς ἔνϑορε μέσσῳ 

218 ἐχ φϑέγξατο)] ἐκφέγξατο πηῖ5 1106ν, ἐφϑέγξατο οθίοιϊ; 
ἐχῳφϑέγξατο 6χ οἰπθπααίίομο ᾿βαδϑοὶ Οαβϑιθοη] ΒΡ ρ510 ΒΆΡΠΘΒ, ῬΥΙΠΉΙΒ 

αἰδίπηχ! ὙΥΟΙ, 281 ἀμυνέμεν] ἀμύνειν ἸΙὈΥ]. 
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χρημνοῦ ἀπαΐξας, ὃ δ᾽ ἐπέσσυτο οἴδματι ϑύων. 

πάντα δ᾽ ὄρινε ῥέεϑρα χυχώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς 

πολλούς, οἱ ὅα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὗἣς κτάν᾽ ᾿Αχιλλεύς" 

τοὺς ἔκβαλλε ϑύραζε μεμυκὼς ἠύτε ταῦρος 

χέρσονδε" ζωοὺς δὲ σάω χατὰ χαλὰ ῥέεϑρα, 

χρύπτων ἐν δίνῃσι βαϑείῃσιν μεγάλῃσιν. 
ν 2 ΒΡ) ΟΣ - , [σ - 

δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿“χιλῆα κυχώμενον ἵστατο χῦμα, 

ὥϑει δ᾽ ἐν σάχει πίπτων ὁόος" οὐδὲ πόδεσσιν 
« εἶχε στηρίξασϑαι, ὃ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 

2 , , « ὃ ΣᾺΣ ς ΖΞ ᾿] - 

εὐφυέξὰα μεγάλην. ἢ δ οιξῶν ξερισποῦσα 

χρημγὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεϑρα ᾽ν 

ὄζοισιν πυχινοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν 

εἴσω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ᾽. ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκ δίνης ἀνορούσας 

ἤιξεν πεδίοιο ποσὶ χραιπγοῖσι πέτεσϑαι 

δείσας. οὐ δέ τ᾽ ἔληγε ϑεὸς μέγας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ 

ἀκροχελαιγιάων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο 

δῖον ᾿“χιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 
ΒῚ 

Πηλεΐδης δ᾽ ἀπόρουσεν ὅσον τ᾽ ἔπι δουρὸς ἐρωή, 
Ν 

αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος τοῦ ϑηρητῆρος 
ἢ Χχ ἰ 5 ης Ἷ { 5 

[42 ἊἌ [σὲ ,ὔ ’ὔ ᾿ ΡΥ - Ξ 

ὅς ϑ᾽ ἅμα χαρτιστὸς τε καὶ ὠκιστος πετεηνῶν 

τῷ ἐικὼς ἤιξεν, ἐπὶ στήϑεσσι δὲ χαλχὸς 

σμερδαλέον χονάβιζεν" ὕπαιϑα δὲ τοῖο λιασϑεὶς 

φεῦγ᾽, ὃ δ᾽ ὄπισϑε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγϑδῷ. 
ς κ᾿ ) Β) Ἁ 5. ᾿Ὶ ) ἈΝ. ’ὔ νι ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ χρήνης μελανύδρου 

΄ς ν , ἌΟΟΝ , . ᾿ ῶΩρὼ ἮΝ Φ. . ἰδιν 

2898 δὲ σάω] ὃ᾽ σάω γρᾶποῖ; οἵ. ΠῚ 868. 948 διζῶν) 110 τ: 

ῥιζέων ΤΊ Βομπη (Οτίθοι. ατάπιη. 8. 119, 80) βθοπίτπα. Ξουρβι 

ΘΡρΙίΖη θυ, ἰΐθιη ΒΘΙτο οὐ θαϊδουοθ τϑοθηϊονθα; οἵ. Χ, 609. 248 οὐ 

δέ] οὐδέ Τ0ν]. ϑεὸς μέγας] Τἰδυῖ Ῥ]αυ παῖ δὲ ορίϊπηϊ, μέγας ϑεός 
4}. 249 ἀχροχελαινιάων) ἀχροχελαινιόων ἸἰΌνΊ. 

240 

τῷ »» οι 

τῷ οι ςφ 

τῷ σι σι 
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290 Φ: ἥαλχη παραποτάμιος 

ἂμ φυτὰ χκαὶ χήπους ὕδατι δόον ἡγεμονεύῃ 

χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάῤης ἐξ ἔχματα βάλλων" 

τοῦ μέν τε προρέοντος ὕπο ψηφῖδες ἅπασαι 
- ΟΥ̓ .» ὀχλεῦνται" τὸ δέ τ᾽ ὦκα χατειβόμενον χελαρύζει 

,ὔ ΡΥ - ᾽ὔ 7 Ν τὶ 27 ᾿ 

χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φϑάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα 
«κι ἸοὰΝ ] - “ ἘᾺΕ 

ὡς αἰεὶ ᾿“χιλῆα χιχήσατο χῦμα δόοιο 
Ἁ ἣ 3. 72 π Ἃ ὶ 7] , Β) - δ χαὶ λαιψηρὸν ἐόντα" ϑεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 

ὁσσάχι δ᾽ ὁρμήσειε ποδάρχης δῖος ᾿4χιλλεὺς 

στῆναι ἐναντίβιον χαὶ γνώμεναι, εἴ μιν ἅπαντες 

γϑάν βέουσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν ἀϑάνατοι φοβέουσι τοὶ οὐραγὸ οὺν ἔχουσιν, 

τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διισιετέος ποταμοῖο 

σπλάζ᾽ ὥμους χαϑύπερϑεν" ὃ δ᾽ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα 

ϑυμῷ ἀνιάζων, ποταμὸς δ᾽ ὕπο γούνατ᾽ ἐδάμνα 

λάβρος ὕπαιϑα ῥέων, χονίην δ᾽ ὑπέρεπτε ποδοῖιν. 
δ ", Ἶ 

53 “ἡ δὲ Σ "72 ΟΝ ᾿] 2 ν 2 ’ με: 

1Π|ηλεΐδης ὁ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν 

Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔ τίς μὲ ϑεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη 
39 ΥΩ ἰ ͵ 

ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι" ἔπειτα δὲ χαί τι πάϑοιμι. 

ἄλλος δ᾽ οὔ τίς μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, 

ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ μὲ ψεύδεσσιν ἔϑελγεν" 
[6 Ρ] » .ς Ν {) “. [ὃ , 

ἢ μ᾽ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ ϑωρηχτάων 

λαιψηροῖς ὀλέεσϑαι ᾿πόλλωγος βελέεσσιν. 

ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ “Εχκτωρ χτεῖναι, ὃς ἐγϑάδε γ᾽ ἕτραφ᾽ ἄριστος" 

τῷ χ᾽ ἀγαϑὸς μὲν ἔπεφν᾽, ἀγαϑὸν δέ χὲν ἐξενάριξεν. 

γῦν δέ μὲ λευγαλέῳ ϑαγάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι 

ἐρχϑέντ᾽ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ, ὡς παῖδα συφορβόν 
Οχ ἐπ ἘΨΙ ἰ τ ῤδίῳτ σ᾽ «7 5 έ φ 9 ᾽ 

ὃν ῥά τ᾽ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα." 

ὡς φάτο, τῷ δὲ μάλ᾽ ὦχα Π]οσειδάων χαὶ ᾿ϑήγη 

στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ᾽ ἄνδρεσσιν ἐίκτην, 

χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ᾽ ἐπέεσσιν. 
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τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων" 

,» Πηλεΐδη, μήτ᾿ ἀρ τι λίην τρέε μήτε τι τάρβει᾽ 

τοίω γάρ τοι γῶι ϑεῶν ἐπιταρρόϑω εἰμὲν 

Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ χαὶ Παλλὰς ᾿ϑήνη" 

ὡς οὔ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἰσιμιόν ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός. 

αὐτάρ τοι πυχινῶς ὑποθϑησόμεϑ'᾽, αἵ χε πίϑηαι" 

μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιίοο πτολέμοιο, 

πρὶν κατὰ ᾿ΪΙλιόφιν κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι 

Τρωικόν, ὅς χε φύγῃσι" σὺ δ᾽ “χτορι ϑυμὸν ἀπούρας 

ἂψ ἐπὶ νῆας ἔμεν" δίδομεν δέ τοι εὖχος ἀρέσϑαι.“" 

τὸ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰπόντε μετ᾽ ἀϑανάτους ἀπεβήτην. 

αὐτὰρ ὃ βῆ --- μέγα γάρ ῥα ϑεῶν ὥτρυγνεν ἐφετμή --- 

ἐς πεδίον. τὸ δὲ πᾶν πλῆϑ᾽ ὕδατος ἐχχυμένοιο, 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰζηῶν 

πλῶον καὶ νέκυες. τοῦ δ᾽ ὑψόσε γούνατ᾽ ἐπήδα 
χ (τ γ 2 πρὸς ῥόον ἀίσσοντος ἀν᾽ ἰϑύν, οὐδέ μιν ἴσχεν 

εὐρὺ ῥέων ποταμός" μέγα γὰρ σϑένος ἔμιβαλ᾽ ᾿1ϑήνη. 

οὐ δὲ Σχάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

χώετο 1]ηλείωνι, χόρυσσε δὲ χῦμα δόοιο 

ὑψόσ᾽ ἀειρόμενος" Σιμόεντι δὲ χέχλετ᾽ ἀύσας" 

»φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 

σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα 1]ριάμοιο ἄνακτος 

ΘΟ 6] ὧδ ΠΝ οἷ 7.2.4.4- 298 αὐτάρ τοι] αὐτάρ σοι 

11}, αὐτάρ τοι σοὶ 1); ἱπᾶ6 αὐτὰρ σοὶ ἴδοὶς ΒοΙΚκον ὃ; ν. ἀπὰὸ δά- 

ποίαν! Ἡοῆιπδηη (1804). 294. ὁμοιίοο)] ὁμοιίου Ἰἰθν]. χετολέ- 

μοιΟ] ἴγθθ ΠΡ], πτολέμοιο το] απ. 295 ᾿Ιλιόφιν)] 1ἰρυ1 (Ἰλιόφι 

1115}; ΙΔίοο ροβίιμαθαί 1,6 Μόνον, Οδανδηρίο Ὑ9ΊΟΠρ. ἃ. ονίθοιι. 

τι. 1αἰ. ΠΘο]1η. (1862) Ρ. ὅδ. 805 οὐ δὲ] οὐδὲ ΠΌΝ]. 
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ἐχπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόϑον οὐ μενέουσιν. 

ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα χαὶ ἐμπίπληϑι δέεϑρα 

ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ᾽ ὀρόϑυνον ἐναύλους" 

ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ᾽ ὀρυμαγδὸν ὄρινε 

φιτρῶν χαὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, 

ὃς δὴ νῦν χρατέει, μέμονεν δ᾽ ὅ γε ἴσα ϑεοῖσιν. 
φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτε τι εἶδος 

οὔτε τὰ τεύχεα χαλά, τά που μάλα νειόϑι λίμνης 

χείσεϑ᾽ ὑπ᾽ ἰλῦος χεχαλυμμένα. χὰδ δέ μιν αὐτὸν 

δἰλύσω ψαμάϑοισιν, ἅλις χέραδος σπεριχεύας, 

μυρίον" οὐδέ οἱ ὀστέ ἐπιστήσονται ᾿“Ιχαιοὶ 

ἀλλέξαι, τόσσην οἱ ἄσιν χαϑύπερϑε καλύψω. 

αὐτοῦ οἱ χαὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ 

ἔσται τυμβοχοῆσ᾽, ὅτε μιν ϑάπτωσιν ᾿ἡχαιοί."“ 

ἢ, καὶ ἐπῶρτ᾽ ᾿ἀχιλῆι κυχώμενος, ὑψόσε ϑύων, 

μορμύρων ἀφρῷ τὲ χαὶ αἵματι καὶ νεκύεσσιν. 

πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 

ἵστατ᾽ ἀειρόμενον, κατὰ δ᾽ ἥϊρεε 1Π1ηλεΐωνα. 

“Πρη δὲ μέγ᾽ ἄυσε περιδδείσασ᾽ ᾿Αχιλῆι, 

μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης" 

αὐτίκα δ᾽ “Πφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν" 

οὔρσεο, κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος" ἄντα σέϑεν γὰρ 

Ξάνϑον δινήεντα μάχῃ ἠίσκομεν εἴναι" 
ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσχεο δὲ φλόγα πολλήν. 

αὐτὰρ ἐγὼ ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο νότοιο 

818. ἐλῦος] πόμα] ἴῃ οἷβ. ἈΠ), ἰλύος Ο οὐ τϑαπὶ, διλύος ὅ'. 1. 

828 τυμβοχοῆσ)] Α οὐαὶ Αὐ]βίδνοιο οὐ Ποιοαϊαπο, τυμβοχοῆς 

ὁθίθυ! 1001, συμ βοχόης ΟΥαΐθβ. 
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εἴσομαι ἐξ ἁλόϑεν χαλεπὴν ὄρσουσα ϑύελλαν, 

ἥ χὲεν ἄπο Τρώων χεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι, 

φλέγμα κακὸν φορέουσα. σὺ δὲ Ξάνϑοιο παρ᾽ ὄχϑας 

δένδρεα καῖ, ἐν δ᾽ αὐτὸν ἵει πυρί; μηδέ σε πάμπαν 

μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ. 
᾿Ὶ Ν 2 ᾽ὔ δι ,ὔ ᾿ ᾿) ᾿] ς- ’ »] » Ἁ 

μηδὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος" ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 
ϑέ 2 2 δ 5.6.7) ᾿ ,ὔ ) ’ “ “72 

φϑέγξομ᾽ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχέμεν ἀκάματον πῦρ. 

ὡς ἔφαϑ'᾽ " “Ἥφαιστος δὲ τιτύσχετο ϑεσπιδαὲς πῦρ. 
-“ ᾿Ὶ ᾿Ὶ , ΄- ὶ ,’ὔ -“ Ἂχ Ἁ 

πρῶτα μὲν ἔν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς 

πολλούς, οἱ ῥὰ χατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὺς χτάν᾽ ᾿ΑΙχιλλεύς. 
-" Ὁ 55 , 7, ,ὔ δ δ. νὖ Χ « πᾶν δ᾽ ἐξηράνϑη πεδίον, σχέτο δ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ. 

ς ᾿] (ἀπ) Ὶ Ν ,ὔ ὶ 2,7) 5] Ἁ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπωρινὸς βορέης νεοαρδέ᾽ ἀλωὴν 

αἷμ᾽ ἀγξηράνῃ --- χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐϑείρῃ ---, 
ει 2 , ,ὔ “ ἣν 12 »ἤ Ἁ 

ὡς ἐξηράνϑη πεδίον πᾶν. χὰδ δ᾽ ἄρα νεχροὺς 
ν [4] δ᾽ 2 Χ ,ὔ , ’ Ἂ χῆεν, ὃ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφαγάουσαν 

χαίοντο πτελέαι τε χαὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖχαι, 
καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ ϑρύον ἠδὲ χύπειρον, 

ἣν Α Ν ς», [σὲ -“ ’ὔ 

τὰ περὶ καλὰ ῥέεϑρα ἅλις ποταμοῖο περφύζει. 

τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες οἱ κατὰ δίνας, 

οἱ χατὰ χαλὰ ῥέεϑρα χυβίσταον ἔνϑα χαὶ ἔνϑα 

πνοιῇ τειρόμεγοι πολυμήτιος ᾿Πφαίστοιο. 

καίετο δ᾽ ἴς ποταμοῖο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

», Πφαιστ᾽, οὔ τις σοί γε ϑεῶν δύνατ᾽ ἀντιφερίζειν, 

οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ σοί γ᾽ ὧδ ὶ φλεγέϑοντι μαχοίμην γ γ᾽ ὧδε πυρὶ φλεγέϑοντι μαχοίμην. 

“λῆγ᾽ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

541 σχέμιεν) σχεῖν 110]. 944] οοΠ]αΐο 2896. ἀαμηπαηξ ΠΘΥΠΘ, 

Ῥάνγπθ ἹΚηϊρ ί, Π)οηΐΖοι", Δ]]]. 940 χῇδν. ὃ δ᾽ ἐς] οοιημιαίθ ροβὶίο 

οΟη πη χὶς ΠΟΘ ον ]οῖπ. παμφανάουσαν) σπταμιρανόωσαν ἰἰ}}}. 

804 χυβίσταον)] χυβίστων Ιἰθτ]. 
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ΧΧῚ ἄστεος ἐξελάσειε" τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς;“ 
- ΜΝ, ’ ΩΣ Ν ὶ} »ὕὔ Ν ς",ἵ 

861 φῆ πυρὶ χαιόμεγος, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε χαλὰ ῥέεϑρα. 

ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον, ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 

χνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο 

πάντοϑεν ἀμβολάδην, ὕπο δὲ ξύλα χάγκανα κεῖται, 

8οῦ ὡς τοῦ χαλὰ ῥέεϑρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ᾽ ὕδωρ. 

οὐδ᾽ ἔϑελε προρέειν, ἀλλ᾽ ἴσχετο" τεῖρε δ᾽ ἀυτμὴ 
Ξ Ψ ,ὔ ,ὔ 2 Ν ῸΡ 3 ΕΥ̓ 

Πφαίστοιο βίηφι πολύφρογνος. αὐτὰρ ὃ γ᾽ “Πρην 

πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

» Πρῆη, τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε χήδειν 

810 ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι, 

ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρω γ οί. 
τ ϑὺς 5 ᾿ 2 Χ τὸ ὔ 8. τ η ’ ὦ 
αλλ ἢ τοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ χελεύεις 

παυέσϑω δὲ χαὶ οὗτος. ἐγὼ δ᾽ ἔπι καὶ τόδ᾽ ὀμοῦμαι, 

μή ποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν χαχὸν ἦμαρ, 
1} ς: ,ὔ 2. Ρ}] ,ὔ Ὶ - Ἁ - ἘΡ 

8τὸ μηδ᾽ ὁπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 
, ΄ὔ ΨῚ ΡῚ , Ὅἶ ΡῚ -»Ἥ { 

χαιομένη, χαίωσι δ᾽ ἀρήιοι υἷες ᾿ἡχαιῶν. 

αὐτὰρ ἐἔπεὶ τό γ᾽ ἄχουσε ϑεὰ λευκώλενος “Πρη, 
ἊΝ ΩΣ ΚΣ , εἰ γε ἘΣ 

αὐτίχ᾽ ἄρ Πφαιστον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν 

» Πφαιστε, σχέο, τέχγον ἀγακλεές" οὐ γὰρ ἔοικεν 

880 ἀϑάγατον ϑεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεχα στυφελίζειν."" 
ὡς ἔφαϑ'᾽" Ἥφαιστος δὲ χατέσβεσε ϑεσπιδαὲς πῦρ, 

ἄψορρον δ᾽ ἄρα χῦμα χκατέσσυτο χαλὰ ῥέεϑρα. 

αὐτὰρ ἐπεὶ (Ξάνϑοιο δάμη μένος, οἱ μὲν ἔπειτα 
᾽ὔ « νΝ ΒῚ , , Ἶ 

παυσάσϑην" “Πρη γὰρ ἐρύκαχε χωομένη περ 
7 

Ν 

580 ἐν δ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριϑυῖα ( 9 

810 χαιομένη, χαίωσι)] δαιομένη, δαίωσι (δαίουσι τπμιι5) ῥδιιοὶ, 

αποα. οΟ]]αΐο Υ̓ 8117 ριδοίονθραί Βθκου; γν. ΗἨΒΙ. 1 92. 
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ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἄητο. 

σὺν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ εὐρεῖα χϑών, 
Ρ] Ν δ Ἷ , 2 ΄ », ἐν ΄2 ᾿ ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄιε δὲ Ζεὺς 
ἥμενος Οὐλύμπῳ:" ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἧτορ 

γηθϑοσύνῃ, ὃ ὃ’ ὁρᾶτο ϑεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 

ἔνϑ᾽ οἵ γ᾽ οὐχέτι δηρὸν ἀφέστασαν᾽ ἦρχε γὰρ Ἄρης 
ς ’ 

ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος ᾿“ϑηναίῃ ἐπόρουσεν 

χάλκεον ἔγχος ἔχων χαὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑον" 

»τίσιτ᾽ αὖτ᾽, ὦ χυνάμυια, ϑεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις 

ϑάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε ϑυμὸς ἀνῆχεν; 

ἢ οὐ μέμνῃ, ὅτε Τυδείδην Διομήδε᾽ ἀνῆκας 

οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ παγόψιον ἔγχος ἑλοῦσα 
. ν ᾿ - 5 γὴν ῚΝ ΄, Ν . δὲ Ξ ἰϑὺς ἐμεῦ ὦσας, διὰ δὲ χρόα χαλὸν ἔδαψας; 

τῷ σ᾽ αὐ γῦν ὀίω ἀποτισέμεν ὅσσα μ᾽ ἕοργας.“ 

ὡς εἰπὼν οὔτησε χατ᾽ αἰγίδα ϑυσσανόεσσαν 

σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι χεραυνός" 

τῇ μιν ΄ρης οὔτησε μιαιφόνος ἔγχεϊ μαχρῷ. 
«' 12 5) , , (!ὴ ν ΟΝ 

ἣ δ᾽ ἀναχασσαμένη λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 
, ) ὶ7, , ,ὔ , χείμεγον ἐν πεδίῳ μέλανα, τρηχύν τὲ μέγαν τε, 

τόν ῥ᾽ ἄνδρες πρότεροι ϑέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης" 
΄- ᾿ξ - ΡΙ 2 2 , ἣ.-» ϑὲλ Ἃ Ἕ τῷ βάλε ϑοῦρον Ἴἥρηα χατ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 

ἑπτὰ δ᾽ ἐπέσχε πέλεϑρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας, 

τεύχεα δ᾽ ἀμφαράβησε" γέλασσε δὲ Παλλὰς ᾿“ϑήνη 
καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»γ»νηπύτι᾽, οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω, ὅσσον ἀρείων 

. 9 ς 

881 πατάγῳ) ὁμάδῳ Ἁ1}11. 890 δ 9 “4 ϊ ᾿ : 

ἄστη ρῥαίαθαὶ [ἃ ΕΟΘμ6 ΟΟ]18 9 18. λ ὅ40. 408 τεύχεα δ] 

9. Πρυὶ: αἰβιπηρθι- 

ΑπθΡοβίδηιιβ, τεύχεά τ} το] απὶ ΠΡ]. 
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27 2 ΡΒ] Ἁ 2ὕὔ οἰ ,ὔ ΕΝ 

εὔχομ᾽ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις; 

οὕτω χὲν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἑξαποτίνοις, 
«»ὔ Ῥ δ ’ οὔ͵ 2) Ν 

ἥ τοι χωομένη χαχὰ μήδεται, οὕνεχ᾽ ᾿χαιοὺς 
, ΣΥΝ ᾿ ς , ᾽ ,ὕ ς« 

χάλλισιες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύγεις. 
ει 27 ’, , ,ὔ 27 , 

ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέσιεν ὄσσε φαειγώ. 
᾿ ΤΌΣ ᾿ ς - ᾿ , ϑν; ὶ, τὸν δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Ἰφροδίτη 

Ν , ; 3 , Ὁ ΣῪ ’, ’ὔ 

συχνὰ μάλα στενάχοντα" μόγις δ᾽ ἐσαγείρετο ϑυμόν. 

τὴν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος “Ἧρη, 
5) 9. Ὁ, Ψ 2) ,ὔ “ιν 

αὐτίχ᾽ ᾿΄ϑηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ὦὁ πόποι, αἰγιόχοιο Ζιὸς τέχος, ἀτρυτώγη, 
᾿Ν ΧΧ ᾿ι 5 "ἢ , ,, ᾿ 2ὔ 

καὶ δὴ αὖϑ' ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν ΄ρηα 

δηίου ἐκ πολέμοιο χατὰ κλόνον. ἀλλὰ μέτελϑε.“ 

, .᾽ 5ὺ ,ὔ » , ν “ 

καί ῥ᾽ ἐπιεισαμένη πρὸς στήϑεα χειρὶ παχείῃ 
»ὕ ᾿ - Ὁ) ΝῚ -» ,ὔ , Ν , ΕΥ̓ 
ἤλασε᾽ τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα χαὶ φίλον ἦτορ. 
τοὺ ἈΞ ο δ, ΟἹ Ὑ Σ ἯΣ 3! ΕΑ 9 Ν ᾿ λυβ “ιν 

μὲν ἄρ᾽ ἄμφω χεῖντο ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ, 

ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπευχομένη ἔπεα πιτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 

»Ττοιοῦτοί νυν πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρῶ) οί, 
51 ΝΞ 5 ."» , ΕΝ - 

εἰεν, ὅτ᾽ ᾿Τργεΐοισι μαχοίατο ϑωρηκτῇσιν, 

ὧδέ τε ϑαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς ᾿Ἰφροδίτη 
γὴ Ω 2}. » ἢ 2 - , 3 , 
ἡλϑεν “ἄρῃ ἐπίχουρος, ἐμῷ μένει ἀντιάουσα. 

τῷ χεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεϑα πτολέμοιο, 

᾽Ιλίου ἐχπέρσαντες ἐυχτίμενον πτολίεϑρον.“ 

) 

ὡς φάτ᾽" ᾿ϑηναίη δὲ μετέσσυτο --- χαῖρε δὲ ϑυμῷ --- 

411 ἰσοφαρίζεις] ποημ.}}} ἰπ οἷβ Α, ἀντιφερίζεις ΟΠ το απ. 

(ἀντιφερίϊζει, πλτ5), ἀντιφαρίζεις ἀαἀδουρύιπη ἴῃ Α. ἰσοφαρίζεις ἢ 

ΘΙΘῚ ΠῚ Ἰη ΘΙ ΟΘ ΓΟ Π15. θΟΒΘηΐ ῬΆΡη65, ΟἸΑυῖτο, Ηθυηθ. 421 χαΐ 

δὴ] καὶ δ᾽ ἰὈγ]; ν. Α΄ 181. 498 τοιοῦτοί νυν] τοιοῦτοι νῦν 1100]; 

γ. ΞΡ 481 ᾿Ζ10η] ἴίὰ γνο] “Ζρηι νοὶ ““Ζρη Ῥ]οτίαπθ, “Ζρει Ο 
47, πα] ΝΣ ἢ 2 Ψ 2 

Υ Εν ἜΞ.Σ, ΒΩ ; ᾿ Ξ 
““ρηα ὕπαβ ὁοὔθχ. Οἵ. Εὶ τ81. ἀντιάουσα] ἀντιόωσα Ἰ101]. 
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[ὡς φάτο" μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος “Πρη.] 

αὐτὰρ ᾿“πόλλωνα προσέφη χρείων ἐνοσίχϑων" 

» Ῥοῖβε, τί ἡ δὴ νῶι διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν 

ἀρξάντων ἑτέρων" τὸ μὲν αἴσχιον, αἴ χ᾽ ἀμαχητὶ 

ἴομεν Οὔλυμπόνδε 4΄τὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. 

ἄρχε" σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος" οὐ γὰρ ἐμοί γξ 

χαλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην χαὶ πλείονα οἶδα. 

γηπύτι᾽, ὡς ἄνοον χραδίην ἔχες" οὐδέ νυ τῶν περ 
μέμνησαι, ὅσα δὴ πάϑομεν χαχὰ Ἴλιον ἀμφὶ 

μοῦνοι νῶι ϑεῶν, ὅτ᾽ ἀγήγορι «Ἱαομέδοντι 

πὰρ Διὸς ἐλϑόντες ϑητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν 

μισϑῷ ἔτι δητῷ: ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν. 
ΠΥ ΡῚ ζι , ,ὕ , - 2] ἃ 
ἢ τοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα 

δύρύ τὲ χαὶ μάλα χαλόν, ἵν᾿ ἄρρηκτος πόλις εἴη" 

Φοῖβε, σὺ δ᾽ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουχολέεσκες 

Ἴδης ἐν χνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μισϑοῖο τέλος πολυγηϑέες ὧραι 

ἐξέφερον, τότε νῶι βιήσατο μισϑὸν ἅπαντα 

““αομέδων ἔχπαγλος, ἀπειλήσας δ᾽ ἀπέπεμτιεν" 

σὺν μὲν ὅ γ᾽ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 

δήσειν χαὶ περάειν νήσων ἔπι τηλεδαπάων, 
Ι -» ͵ - 

[ἘΠ εῦτο δ᾽ δ γ᾽ ἀμφοτέρων ἀπολειψέμεν οὔατα χαλχῷ. 

᾿γῶι δέ τ᾿ ἄψορροι χίομεν χεχοτηότι ϑυμῷ, 

᾿μισϑοῦ χωόμεγοι, τὸν ὑποστὰς οὐχ ἐτέλεσσεν. 

τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεϑ' ἡμέων 

᾿ πειρᾷ, ὥς χὲν Τρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται 

πρόχνυ κακῶς, σὺν παισὶ χαὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν ;“" 

484] οτητ{πηΐ Π1ὈΡῚ τη 6] 1068. 404 περάειν)] περάαν Ἰἰθυϊ. 
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τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑχάεργος ᾿Ἵπόλλωγν" 

»Ἐγγοσίγαι᾽, οὐχ ἄν μὲ σαόφρονα μυϑήσαιο 

ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω Μ, ᾽ Ί “ 9 " ἐ 

δειλῶν, οἱ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε 

ζαφλεγέες τελέϑουσιν ἀρούρης χαρπὸν ἔδοντες, 

ἄλλοτε δὲ φϑινύϑουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα 

παυσώμεσϑα μάχης" οἱ δ᾽ αὐτοὶ δηριαέσϑων.“ 
«ι γ7 ,  Λ 2 , 3 ,ὕ ᾽ὔ ς ὡς ἄρα φωγήσας πάλιν ἐτράπετ᾽" αἴδετο γάρ δὰ 

“ » 2 ,ὔ πατροχασιγνήτοιο μιγήμεναι ἕν παλάμῃσιν. 
δὴ ὶΝ ’ , ’, ΄, -“ τὸν δὲ χασιγγνήτη μάλα γείχεσε, πότνια ϑηρῶν 

[ἤρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦϑον]" 
Σ "“ ς ᾿, ΣΝ Ν ἢ: -- ᾽ φ Ι 

φεύγεις δή, ἑχάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην 
-" 5 Ὁ, , Ὗ, Ἑ 5 ,, πᾶσαν ἐπέτρεινας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας; 

γηπύτιος, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; 

μή σευ νῦν ἕτι πατρὸς ἐνὲ μεγάροισιν ἀχούσω 

εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀϑανότοισι ϑεοῖσιν, 

ἄντα Π]|οσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμείξειν."" 

ὡς φάτο" τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος ᾿“πόλλων, 

ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις 
’ 2 ,ὔ 3) ὙΕΝ, 2 Ξ [γείχεσεν ἰοχέαιραν ὀγειδείοις ἐπέεσσιν] 

4608 πτολεμίξω] γῬ]ουίαπιθ, σπτολεμίξω ἄπο οὐ απο ΕἸονθηίπα 

(α. 1488), πολεμίζω τπαὰβ οοᾶθχ; οἷ, Π 880. 401 παυσώμεσϑα]) 

ΘΟΙΏΡΠ 165. ἴῃ οἷβΒ ἃ ὅ'γι., σσαυώμεσϑα ἅ[111 ἴῃ 65. ΟΠ), παυσώμεϑα, 

γ61] σιααυώμεϑα νρὶ] παυόμεϑα γϑπεὶ. δηριαέσϑων)] δηριαάσϑων 

ΤΌ]. 411] ἀδιηπανῖ οΟ]]αίο 511 ΑΥὙἸΒΙΔΙ ΌΠΠΒ. 4τ4 νηττύτιοο] 

νητούτιξ 11Ὀγ1, ΘοΥτοχιὺ ΒΑΡΠΟΒ; ν. ριδοί. Π. 8 6, Π,8. 41τὅ--47 

ἀλπηπα θεαί ΑΥὙἸΒΙΆΡΟΠΠΒ. 4τι πολεμίξει»)] οαϊο ΒΊονθηίπα, σστολε- 
μίξειν 0, πολεμίζειν οοίουὶ ΠΡ]; ΠΙΠᾺ τοδί ΝΆθοΡ ΘΗ. 104. 

ΟΥ Π 880. 480] οτϊτπηΐ ΠΟΤῚ ρ]θυΊατιθ, πο πονθραΐ ΑΥΙΒΙΟΠΙΟΙΒ; 
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»2πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας, κύον ἀδδεές, ἀντί ἐμεῖο 

στήσεσθαι; χαλεπή τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσϑαι 
᾽ὔ Ξ᾿ ᾿ 2 ,ὔ ,ὔ, - 

τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἔπεί σε λέοντα γυναιξὶν 

Ζεὺς ϑῆχκεν καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν χ᾽ ἐθέλῃσθα. 
Ὁ , , 5. 2 . - 2 , ἢ τοι βέλτερόν ἔστι κατ᾽ οὔρεα ϑῆρας ἐναίρειν 

ἀγροτέρας τ᾽ ἐλάφους, ἢ κρείσσοσιν ἰφι μάχεσϑαι. 

εἰ δ᾽ ἐϑέλεις πολέμοιο δαήμεναι --- ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῆς, 

ὕσσον φερτέρη εἰμ᾽, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις."“ 

ἢ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρσιτεν 
σχαιῇ δεξ - ὉΣ ΣΝ ἌΣ χε) ἢ; ᾽ξ ῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ὥμων αἴνυτο τόξα, 

αὐτοῖσιν δ᾽ ἀρ᾽ ἔϑεινε παρ᾽ οὔατα μειδιάουσα 

ἐντροπαλιζομένην" ταχέες δ᾽ ἔχπιπτον ὀιστοί. 

δαχρυόεσσα δ᾽ ὕπαιϑα ϑεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια, 
[δὲ ἘΜ Ρ» 2 ς ΝΟΥ ,ὔ ΡΒ , ,ὔ ἡ δά ϑ' ὑπ᾽ ἴρηχος κοίλην εἰσέπιτατο πέτρην, 

χηραμόν -- οὐδ᾽ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν -" 

ὡς ἣ δαχρυόεσσα φύγεν, λίπε δ᾽ αὐτόϑι τόξα. 

“Τητὼ δέ προσέειπε διάκτορος ἀργεϊφόντης" 
» ) Ν ,ὔ »ὕ Ξ Β) Ἁ 

»“Ζ]ητοῖ, ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχέσσομαι" ἀργαλέον γὰρ 

πληκτίζεσϑ'᾽ ἀλόχοισι 4΄τὸς νεφεληγερέταο" 

ἀλλὰ μόλα πρόφρασσα μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν." 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη: “ητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα 

σπεπτεῶτ᾽ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κογνίης. 
[4] ἣ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε ϑυγατέρος ἧς" 

ἣ δ᾽ ἄρ᾽ "Ολυμπον ἵκανε 4ιὸς ποτὶ χαλχοβατὲς δῶ, 

ὙΘΙΒΊΙΒ. ΠῸῚ Τη8]6 Ἰη θ ΡοΪαύπβ; οἵ. Β' 2τῖ. 491 μειδιάουσα] μει- 

. διόωσα ἴθ ν]. 498 μαχέσσομαι] ἄπο ΠἸὈνῚ, μαχήσομαι οθίοιἹ. 

ἀργαλέον γὰρ] Ῥϑιιοὶ ἴῃ οἷβ ἃ ὅγι., ἀργαλέον δὲ το απ, οἱ δᾶ- 

᾿ ΒΟ Ρίαμη ἴῃ Α. 
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δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε. τὴν δὲ ποτὶ οἱ 

εἷλε πατὴρ Κρονίδης καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας" 
ἐφ Ἶ Ἂ 5 ,ὔ ,ὔ Ὁ ν »εἰς νύ σὲ τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

[μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν δέζουσαν ἐνωπῇ];“ 
δ .) Ύ , υ , ὶ ΤΑ͂ΘΙ͂ τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἐυστέφανος χελαδειγή 

»»θἡ μ᾽ ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, λευκώλενος “Πρη, 
υ τ ᾽ , », κ -" » «ἡ { 
ἐξ ἧς ἀϑανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται. 

ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

αὐτὰρ ᾿“πόλλων «Ῥοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν" 

μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐυδινήτοιο πόληος, 

μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπὲρ μόρον ἤματι κείνῳ. 

οἱ δ᾽ ἄλλοι πρὸς "Ολυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 

οἱ μὲν χωόμενοι οἱ δὲ μέγα κυδιάοντες, 

κὰδ δ᾽ ἷζον παρὰ πατρὶ χκελαινεφρεῖ. αὐτὰρ ᾿αχιλλεὺς 

Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ᾽ ὄλεκεν χαὶ μώνυχας ὕτπους. 

ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἱχάγει 

ἄστεος αἰϑομένοιο --- ϑεῶν δέ ἕ μῆνις ἀνῆκεν ---, 

πᾶσι δ᾽ ἔϑηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε ἐφῆκεν" 

ὡς ᾿αΑχιλεὺς Τρώεσσι πόνον χαὶ κήδε ἔϑηκεν. 
ς » 2 ς , Ψ, , 5] Ν ’ - 

ἑστήκει δ᾽ ὁ γέρων Π|ρίαμος ϑείου ἐπὶ πύργου 
2 ᾿] ΒῚ , ΨΩ. - ,, 2 Ν ς 2 2 - 

ἐς δ᾽ ἐνόησ᾽ ᾿Αχιλῆα πελώριον, αὐτὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

Τρῶες ἄφαρ χλονέοντο πεφυζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ 

γίγνεϑ᾽" ὃ δ᾽ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε, 

ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς" 

01 ποτὶ] προτὶ 1101]. 510] οπππί ΡΙουαπθ: οἵ. Ε' 814. 

19 χυδιάοντες) κυδιόωντες ἸἰὈΥ]. 520 παρὰ στατρὶ] Ρ]θυα τ 
οαπη ΑΥϊδίαοΠο, στὰρ Ζηνὶ ἄπο ἴῃ οἷβ ἃ. 5822 ἱχάνδι") Π01}1, ἀϊνθυβα 
Ἰοοίϊο ἵκηται Θοιπιηθιηον πῃ ἴθ Α; οἵ. Σ 201. 80 ὀτρύνων] ἈΠ 
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»πεπταμένας ἔν χερσὶ πύλας ἔχετ᾽, εἰς ὅ᾽ χε λαοὶ 

ἔλϑωσι προτὶ ἄστυ πεφυΐζότες" ἢ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
ἐγγὺς ὅδε χλογέων" νῦν οἴω λοίγι᾽ ἔσεσϑαι. 

αὐτὰρ ἐπεί χ᾽ ἐς τεῖχος ἀνατιγεύσωσιν ἀλέντες, 

αὔτις ἑπανϑέμεναι σανίδας πυχιγῶς ἀραρυίας" 

δείδια γάρ, μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ὄληται." 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄνεσάν τε πύλας χαὶ ἀπῶσαν ὀχῆας, 

αἱ δὲ πετασϑεῖσαι τεῦξαν φάος. αὐτὰρ ᾿“πόλλων 

ἀντίος ἐξέϑορε, Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλχοι. 

οἱ δ᾽ ἰϑὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑινηλοῖο 

δίνῃ καρχαλέοι, χεχονιμένοι, ἐχ πεδίοιο 

φεῦγον" ὃ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ 

αἰὲν ἔχε χρατερή, μενέαιγε δὲ χῦδος ἀρέσϑλαι. 

ἔνϑα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

εἰ μὴ ᾿“πόλλων «Ῥοῖβος ᾿4γήνορα δῖον ἀνῆχεν, 

φῶτ᾽ ᾿Αντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τὲ χρατερόν τε. 
2 ,, ς ΄ ’ , ἊΝ ὶ 7 «ς 2 Ἁ 

ἐν μέν οἱ χραδίῃ ϑάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς 
"ὕὔ᾿ [4 ϑ 72 , ΩΣ 7) 7}) 

ἔστη, ὅπως ϑανάτοιο βαρείας κῆρας ἀλάλκοι, 
-» ,ὔ , 12 ΟΝ ἐν - 

φηγῷ κεχλιμένος" κεχάλυτιτο δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

αὐτὰρ ὅ᾽ γ᾽ ὡς ἐνόησεν ᾿Αχιλλῆα πτολίπορϑον, 

ἔστη, πολλὰ δέ οἱ χραδίη πόρφυρε μένοντι 7» πονὰ δ ω ρφῦρξε ᾿ 
2 , ὕ. 97 5 ᾿ «, , ΑΝ 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 

»ὦὉ μοι ἐγών. εἰ μέν χὲν ὑπὸ χρατεροῦ ᾿ἡχιλῆος 
, - ς », }] κα » ἧς , 

φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι χλονέονται, 
ἐ Ν ότι 

Ἐπ“ δε α Ξ ΣΎΝ, ἵ , αἱρήσει μὲ καὶ ὥς, χαὶ ἀνάλχιδα δειροτομήσει. 

᾿ 

ὁπ ΑΥὐβίαιο ΠΟ, ὀτρυνέων γΘ] αὶ ἴῃ οἷβ ὅν. 586 ἄληται] ΑΟ 

οι Ἡριοααπο, ἄληται 1), ἅληται το] Πρνὶ: οἵ, .Χ1, 192. 

δῦ4 χλονέονται] Α ὅγυ. 41, φοβέονται ΟἹ) γο!απὶ; οἷ, Ζ 41. Φ 4. 
Ἠομιϑιΐ Πἰὰ5. Υ]. 11. 10 

οι ὥ: οι 
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εἰ δ᾽ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποχλονέεσϑαι ἐάσω 

Πηλεΐδῃ ᾿ἀχιλῆι, ποσὶν δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ 
, κ 7, 3) ,ὔ », 3... οἱ ς 

φεύγω πρὸς πεδίον ᾿]λήιον, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 

Ἴδης τε χνημοὺς κατά τε δωπήια δύω, 
ς ,, Ὶ ΡΒ} » ,ὔ - ἑσπέριος δ᾽ ἂν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο, 

ἱδρῶ ἀποψυχϑεὶς προτὶ ἥλιον ἀπογεοίμην. 

ἀλλὰ τί ἢ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 
, 2 3. ΄, ᾽ς ὶ 7 , μή μ᾽ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ 

καί μὲ μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν" 
2 "Δ Ὁ) »ὕ 5, Ὁ) ὩΣ ᾿ - 3) ΜΝ - 

οὐχέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται ϑάνατον χαὶ χῆρας ἀλύξαι 

λίην γὰρ χρατερὸς περὶ πάντων ἔστ᾽ ἀνϑρώπων. 
Ρ» ἐν ὔ «ς , ἷφ , 2. εἰ δέ χέν οἱ προπάροιϑε πόλιος κατεναντίον ἔλϑω" 

καὶ γάρ ϑὴν τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέι χαλκῷ, 

ἔν δὲ ἴα ψυχή, ϑνητὸν δέ ἑ φάσ᾽ ἄνϑρωποι 

[ἔμμεναι" αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει].““ 
« 2 Ἂ 2 - 3) ᾿ , ᾽ν ὶ7ὔ ὩΣ ΕΣ 
ὡς εἰπὼν ᾿χιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἔν δέ οἱ ἦτορ 

γγ; 7 - - : λ γε ᾿ "δὲ , σϑ 
ἄλκιμον ὡρμᾶτο πτολεμιζέμεν ἠδὲ μόάχεσϑαι. 

ἠύτε πάρδαλις εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο 

ἀνδρὸς ϑηρητῆρος ἐναντίον οὐδέ τι ϑυμῷ τος ρος Ὁ ες ᾿μέν: 
-» 9 ὰλ -»" 2 ,ὔ ς ν᾿ τ ’ 

ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" 

εἴ περ γὰρ φϑάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν, 

ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει 

ἀλκῆς, πρίν γ᾽ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι" 5. το) ἢ ΞΘ 77] 1) (εὖ. 2.: 
«κι ΒῚ , Εν Β -" ἊΣ 2 ,, 

ὡς ᾿Αντήγορος υἱὸς ἀγαυοῦ δῖος ᾿4γήνωρ 

008 ᾿Ιλήιον] ΠΥ σππὶ Αὐἰβίανομο, ᾿Ιδήιον Ογαίθθ. ὅ01 προτὶ] 
στοτὶ Ῥϑιοὶ. 61 σροπτάροιϑε πόλιος] ΤΡ], οἵ. Β. 811; πρόσϑεν 

γτόλιος οΟΙ]αἴο Χ' 404 οοπϊοοὶί Μρηνδα Ηἰϊδί. οὐ βυῃὶζ. (1886) ρΡ. δῦ. 

510] ἀαιηπανὶε ΑΥ᾿ βίαι 5. 012 σπτολεμιζέμεν] τυ(τ)ολεμίζειν 

πον]. τ χεν ὑλαγμὸν»]) ΠῸΡΙ ὁππὶ Αὐἰβίαυομο, χυνυλαγμὸν Ζοποαοίμβ. 
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οὐκ ἔϑελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ ᾿ἄχιλῆος. ΧΧΙ 

ἀλλ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσϑ'᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐίσην, ὅ81 
) ,ὔ γ 2 -» ὔ ᾿ ἘΣ Ψ᾿. ἡ - ἐγχείῃ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο καὶ μέγ᾽ ἀύτει 

»ἢ δή που μάλ᾽ ἔολπας ἐνὶ φρεσί, φαίδιμ ᾿Αχιλλεῦ, 

ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν Τρώων ἀγερώχων" 
σι [9.2] ῷι νηπύτι᾽᾿ ἦ τ᾽ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε᾽ ἐπ᾿ αὐτῇ. 

ἔν γάρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν, 

οἱ χαὶ πρόσϑε φίλων τοχέων ἀλόχων τε χαὶ υἱῶν 

Ἴλιον εἰρυόμεσϑα. σὼὸ δ᾽ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις, 

ὧδ᾽ ἔχπαγλος ἐὼν χαὶ ϑαρσαλέος πολεμιστής." 

ἢ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν" ὅ90 

καί ῥ᾽ ἔβαλε χνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν. 

ἀμφὶ δέ μιν χνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο 

σμερδαλέον χονάβησε" πάλιν δ᾽ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσεν 

βλημένου, οὐδ᾽ ἐπέρησε, ϑεοῦ δ᾽ ἠρύκακε δῶρα. 

Πηλεΐδης δ᾽ ὡρμήσατ᾽ ᾿γήνορος ἀντιϑέοιο 

δεύτερος, οὐ δέ τ᾽ ἔασεν ᾿“πόλλων κῦδος ἀρέσϑαι" 

ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, χάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 

ἡσύχιον δ᾽ ἄρα μιν πολέμου ἔχ πέμσιξ νέεσϑααι. 

αὐτὰρ ὃ Πηλείωνα δόλῳ ἀποέργαϑε λαοῦ" 

οι .Ω ψι 

αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος ᾿Ζγήνορι πιάντα ἑοικὼ 600 το ΟΣ ΟΣ ΟΕ ΡΟς 9 
ἔστη πρόσϑε ποδῶν, ὃ δ᾽ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν. 

ἧος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο, 

τρέψας πὰρ ποταμὸν βαϑυδινήεντα Σχάμανδρον, 

τυτϑὸν ὑπεχπροθϑέοντα --- δόλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔϑελγεν ᾿“πόλλων, 

ῦὉ99. δέ μιν) δέ οἱ ἄπο οχ Ἂθίθιουϊθιβ, απο γϑοθρθυπηΐ 

1 ΠοΟ6, ΝΆποϊκ, 411. δ906 οὐ δέ] οὐδέ τ]. 598 ἔχ πέμπε] 

ἔχσεεμτσες Ἰἰονὶ, αἰδιππχουιηῦ ΟΠ, ϑριίσμθι, Βαθιπηοίη : Ράπ]0. Δ] ἴθι 

86 παθοπί Ω 681. σ 886. υ 861. 002 ἧος] ἕως 1ἰ0ν]. 
10 Ἔ 
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ὡς αἰεὶ ἔλποιτο χιχήσεσϑαι ποσὶν οἷσιν ---᾿ 

τόφρ᾽ ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἤλϑον ὁμίλῳ 

ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ᾽ ἔμπλητο ἀλέντων. 
- δ ΨῚ ΡΥ ’ὔ 2 27 ’ὔ Χ ὧν ΒΡ] Ἂ 

οὐὸ ἄρα τοί γ᾽ ἕτλαν πόλιος καὶ τείχεος ξχτὸς 

μεῖναι ἔτ᾽ ἀλλήλους χαὶ γνώμεγαι, ὅς τε πεφεύγοι, 

ὃς τ᾿ ἔϑαν᾽ ἐν πολέμῳ" ἀλλ᾽ ἀσπασίως ἐσέχυντο 

ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σάωσαν. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Χ. 

ΕΚΤΟΡΟΣ 4ΔΝ4ΙΡΕΣΙΣ. 

« Ν , ., ᾽ὕ 

ὡς οἱ μὲν χατὰ ἄστυ, πεφυζότες ἠύτε νεβροί, 
δο - 2 , , 5 ρον ΄ ὁδί , 
ἱδρῶ ἀπεινύχοντο πίον τ᾽ ἀκέοντό τε δίιναν, 

χεχλιμένοι χαλῇσιν ἐπάλξεσιν" αὐτὰρ ᾿αΙχαιοὶ 

τείχεος ἄσσον ἴσαν σάκε᾽ ὥμοισι χλίναντες. 

“ἔχτορα δ᾽ αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρ᾽ ἐπέδησεν, 

᾿Τλίοο προπάροιϑε πυλάων τὲ Σ χαιάων. 

αὐτὰρ 1Π]ηλείωνα προσηύδαε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλωγ᾽ 

τίπτε με, Π]ηλέος υἱέ, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις, 

αὐτὸς ϑνητὸς ἐὼν ϑεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με 
", « ῃ . ν 5 5 5 ᾿ , 
ἔγνως, ὡς ϑεός εἰμι; σὺ δ᾽ ἀσπερχὲς μενγεαίνεις. 

ἢ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὺς ἐφόβησας; ] μ)5λ ζ : Ξ5 τος Φο χι.55 

010. ἀσπασίως] (0 ὅγι.. 4111, οὐ. δαβουϊρύθμη ἴῃ Α; ἐσσυμένως 

ῬΆΤΟΙ ἴῃ οἷ ἃ. 011 σάωσαν»ν) ΠΡΡῚ (γοῦν᾽ ἐσάωσαν πιπ5), σαώσαι 
ΑὐΒί Όμ5; σαώσαιν ΒΟ ρ510 ΒΟΚΚΟΡ 2, οἷν ᾧ 888. 

6 ᾿Ιλίοο)] ᾿Ιλίου Ἰ10ν]. { προσηὐδαδ) προσηύδα (προσηῦδα 
1)) ΠΡΙ]. 
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οἱ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσϑης. ΧΧΙ 

οὐ μέν μὲ χτεγέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι." 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αἀχιλλεύς" 

»ἔβλαψνάς μ᾽, ἑχάεργε, ϑεῶν ὀλοώτατε πάντων, 1 

ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος" ἢ κ᾽ ἔτι πολλοὶ 

γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσϑαι. 

γῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δ᾽ ἐσάωσας 

ῥηιδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ᾽ ξδδεισας ὀπίσσω. 
ἤ ΠΣ ΚΟΥ ,ὔ ., δή; ΄ ᾿ ἜΑ [τ ) σ᾽ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. 20 

[ εξ, ΤΣ ᾿ " , , 2 , ὡς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβήχει, 

σευάμενος ὥς ὃ᾽ ἵὕιπος ἀεϑλοφόρος σὺν ὄχεσφιν, 
[7 ἘΝ ἜΓΕΩΣ , , δι, Ξ ὕς ῥά τὲ ῥεῖα ϑέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο 
Π] 5} ᾿ . », . , ," “Ὁ , 
ὡς ᾿αχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας χαὶ γούνατ᾽ ἐνώμα. 

τὸν δ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν τῳ φι 

παμφαίνονθ᾽ ὥς τ᾽ ἀστέρ᾽, ἐπεσσυμένον πεδίοιο, 

ὅς ῥά τ᾽ ὀπώ σιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ ς ῥά τ᾽ ὀπώρης εἰσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐὖγ 

φαίνονται πολλοῖσι μετ᾽ ἀστράσι νυχτὸς ἀμολγῷ, 

ὅν τὲ χύν᾽ ᾿ὡαρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσιν" 

λαμπρότατος μὲν ὅ᾽ γ᾽ ἐστί, καχὸν δέ τε σῆμα τέτυχται 80 

καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν" 

ὡς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήϑεσσι ϑέοντος. 

ᾧμωξεν δ᾽ ὃ γέρων, κεφαλὴν δ᾽ ὅ᾽ γε κόψατο χερσὶν 
{Ι ς ) ΖΝ ᾽ φ ω) 7 τ ψ Χ Ν 
ς ΕΣ δς γ5 , Ξ , » ᾿ , Εν λας 
ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενος, μέγα δ᾽ οἰμώξας ἐγεγώγει 

λισσόμενος φίλον υἱόν" ὃ δὲ προπάροιϑε πυλάων 8ὅ 

ἑστήχει, ἄμοτον μεμαὼς ᾿Αχιλῆι μάχεσϑλι. 

Ἢ , , . . 2 , ) 

26 ἐπτεσσυμένον)] ἐπεσσύμενον 1101τ΄. 929. ᾿Ωαρίωνος)] Θρίω- 

γος Ἰἰ0Υ]. 80 δ᾽ γ] πομμι]}} ἱπ οἷ ΟἿ ὅγι., δδ᾽ Α οἱ γϑ]ααὶ; 

οἵ. 490. 86 ἑστήχει) Α οὐ ἅτ ἅἃ1Π| οὐπὰ ΑΥβίασομο, εἱστήκει 
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τὸν δ᾽ ὃ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδαε χεῖρας ὀρεγνύς" ἐν ὅδ θουησσσεν εὐ οϑα. 
« ’, ’, ΄ , 3. , “ 

» Έχτορ, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον 

οἷος ἄνευϑ᾽ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπῃς 
ν 

Π|ηλείωνι δαμείς, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 

σχέτλιος" αἴϑε ϑεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο 

ὅσσον ἐμοί: τάχα κέν ἕ κύνες χαὶ γῦπες ἔδοιεν 
, Ξ ΘῚ , ῬΑ ᾿ς τ , »» ) κείμενον" ἢ χέ μοι αἰγὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλϑοι. 

ὃς μ᾽ υἱῶν πολλῶν τε χαὶ ἐσϑλῶν εὖνιν ἔϑηκχεν, 

χτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔτι τηλεδαπάων. 

χαὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, Τυχάονα καὶ Πολύδωρον, 

οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων, 

τούς μοι “1αοϑόη τέχετο χρείουσα γυναιχῶν. 
2 2 2 Χ .«», Ν - Ύ ). » 2 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἡ τ᾽ ἂν ἔπειτα 

χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ᾽ ἀπολυσόμεϑ᾽ " ἔστι γὰρ ἔνδον" 

πολλὰ γὰρ ὥπασε παιδὶ γέρων ὀνομάχλυτος ᾿΄Ἵλτης. 

εἰ δ᾽ ἤδη τεϑνᾶσι χαὶ εἰν ᾿4ἰδαο δόμοισιν, 

ἄλγος ἐμῷ ϑυμῷ χαὶ μητέρι, τοὶ τεχόμεσϑα. 

λαοῖσιν δ᾽ ἄλλοισι μινυνϑαδιώτερον ἄλγος 

ἔσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ ϑάνῃς ᾿ἀχιλῆι δαμασϑ είς. 

δλλ᾽ εἰσέρχεο τεῖχος, ἑμὸν τέκος, ὄφρα σα(σγ ψοα, Οχ ΟΞ, ὐξ οι ἢ5 

Τρῶας καὶ Τρῳάς, μηδὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς 

ΤΠ|ηλείδῃ αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς. 

πρὸς δ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρογέοντ᾽ ἐλέησον, 
ὍΣ « ς 3 Ψ-  ὶ Ρ) ᾿ “ 5» δ “- δύσμορον, ὅν δὰ πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ 

αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φϑίσει χαχὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 

υἱάς τ᾽ ὀλλυμένους ἑλκηϑείσας τε ϑύγατρας 

ῬΙΘυΐαπιθ ἴῃ οἷβ ΟΠ), ἰστηχδι ὅγυ. Οὗ. Θ 08. 81 προσηύδαε)] προσ- 

ηύδα ΠΡΥ]. 
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κ , “ὃ , ᾿ , , χαὶ ϑαλάμους χεραϊζομένους καὶ νήπια τέκνα 

βαλλόμενα προτὶ γαίῃ ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι, 

ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾿ἡχαιῶν μένας ς ὀλοῇς ὑπὸ χερ 'χαιῶν. 

αὐτὸν δ᾽ ἂν πύματόν μὲ χύνες πρώτῃσι ϑύρῃσιν 
2 " Ρ] ’ 2 , , ) “7 - ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί χέ τις ὀξέι χαλχῷ 

τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεϑέων ἐκ ϑυμὸν ἕληται, 
ἀρ ρύρννς 

οὺς τρέφον ἔν μεγάροισι τραπεζῆας ϑυραωρούς" 

οἵ κ᾽ ἐμὸν αἷμα πιόντες, ἀλύσσοντες πέρι ϑυμῷ, 
,ὔ ΒῚ } ᾿ ὶ 7] , 2 δ] ,ὔ 

χείσοντ᾽ ἐν προϑύροισι. νέῳ δέ τε πόντ᾽ ἐπέοικεν 

'ἀρηικταμένῳ, δεδαὶϊγ μένῳ ὀξέι χαλκῷ ρηικταμένῳ, δεδαὶϊγ μένῳ ὀξέι χαλχῷ 

χεῖσθαι" πάντα δὲ καλὰ ϑανόντι περ, ὅττι φανήῃ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολιόν τε χάρη πολιόν τὲ γένειον 
Ψ ϑὶ ὦ 2 Ρ] ,ὔ ’ὔ ,ὔ ἵ αἰδῶ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες χταμένοιο γέροντος, 

τοῦτο δὴ οἴχτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν." 
Ἴ ΌΝ γι 5 ,ὔ Ν ων, 5,195 ΟΣ ΕΙΝ , [9᾽ ι 
ἢ δ᾽ ὃ γέρων, πολιὰς δ᾽ ἄρ᾽ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶν 

τίλλων ἐκ κεφαλῆς" οὐ δ᾽ ἽἝχτορι ϑυμὸν ἔπειϑεν. 

μήτηρ δ᾽ αὖϑ'᾽ ἑτέρωϑεν ὀδύρετο δάχρυ χέουσα, 

χόλπον ἀνιεμένη, ἑἕτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχεν" 

χαί μιν δάκρυ χέουσ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

» Εχτορ, τέχγον ἐμόν, τάδε τ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον 
2 , ", , ὶ ὔ πος 2 , αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαϑικηδέα μαζὸν ἐπέσχον" 

τῶν μνῆσαι, φίλε τέκνον, ἄμυνε δὲ δήιον ἄνδρα 
, , δὴ » ΚΕ ς Ἁ ’ [42 ’ τείχεος ἐντὸς ἐών, μηδὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ. 
, Φ "ἤὕ ;ὔ Ἔ Γ᾿ ϑη ΡῚ » ΔΕ] 2 ὦ Ἂν σχέτλιος" εἴ πὲρ γάρ σὲ χαταχτάνῃ, οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἐγώ γε 

χλαύσομαι ἔν λεχέεσσι, φίλον ϑάλος, ὃν τέχον αὐτή, 

οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος" ἄνευϑε δέ σὲ μέγα νῶιν 

" ἘΔ “ἐΣ Ἂ ΜΠ Ὄ . ΓΝ ἣ ΠῚ ῬΌ 5 

18 φανῆ] ἰΐὰ ν6] φανήῃ Ῥ]θυαπι6 ἴῃ οἷβ Α1), φανείη Το] ϊα. 

18 οὐ δ οὐδ᾽ Π|δν]: αἰδίπηχοναΐ ΠΟν ΠΟ. 
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3. ."» ᾿ ᾿ ,ὔ , “δ {( ᾿ργεΐων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται. 
«ει ’ ,ὔ ΝΨ ,ὔ ἜΡΩ 

ὡς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱόν, 

πολλὰ λισσομένω" οὐ δ᾽ “Βχτορι ϑυμὸν ἔπειϑον, 

ἀλλ᾽ ὃ γε μίέμν᾽ ᾿χιλῆα πελώριον ἀσσον ἰόντα. 

ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσιν 99 90 Χ ἘΠ) ΘΟΣΟΒΕΘΟΒ τ πο τῳ 
Ν . , 2 : δέ , ΄ δα καλοῦν βεβρωχὼς χκαχὰ φάρμαχ᾽, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰγός, 

ὶ , Ψ ᾿,) δὲ 3 ς 7 . ΣΝ σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμεγος περὶ χειῇ 
«' « 7 27 7 2 ς , ὡς “Εχτωρ ἄσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑσιεχώρει, 

, ΣΎ δον ’ . ΞῚ ΚΘ, 5). ὦ πύργῳ ἔτι προύχοντι φαειγὴν ἀσπίδ᾽ ἐρείσας. 

ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν᾽ χοῦ ς φος {πο γι ἡ ί - 
»ὦ μοι ἐγών. εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω, 

ΠΙ|ουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήσει, 

ὅς μ᾽ ἐχέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασϑαι 
’ 2 [σὲ , 2 Β] , [42 2 »ὕ ὉΣ 2 ,ὔ 

γύχϑ᾽ ὕπο τήνδ᾽ ὀλοήν, ὅτε τ᾽ ὥρετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην" ἢ τ᾽ ἂν πολὺ χέρδιον ἦεν. 

γῦν δ᾽ ἐπεὶ ὥλεσα λαὸν ἀτασϑαλίῃσιν ἐμῇσιν, 
Ε 

αἰδέομαι Τρῶας χαὶ Τρῳάδας ἑἕλκχεσισιέπλους, 

μή ποτέ τις εἴπῃσι χακώτερος ἄλλος ἐμεῖο" 

ἜἝχτωρ ἦφι βίηφι πιϑήσας ὥλεσε λαόν." 
«ἱ ΒῚ , τ ΕΆ Χ ὶΝ τ: ν Ρ}} Χ ,ὔ ὶ »ὕ ὡς ἐρέουσιν" ἐμοὶ δὲ τότ᾽ ἂν πολὺ χέρδιον εἴη 

ἄντην ἢ ᾿χιλῆα καταχτείναντα γέεσϑαι 
5 γὼ ὁ 2 “-“ ΒῚ , 2 - Χ ,ὔ 

ἠέ χὲν αὐτῷ ὀλέσϑαι ἐυχλειῶς πρὸ πόληος. 

εἰ δέ χεν ἀσπίδα μὲν χαταϑείομαι ὀμφαλόεσσαν 
Ἂν ’ , ,, ὶΝ ν - ΒῚ ΄, 

χαὶ χόρυϑα βριαρήν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας 
ἌΟΈΤΝ ΘΝ 2 - ᾽ , ΞῚ , .) 

αὐτὸς ἰὼν Αχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἕλϑω 

91 οὐ δ οὐδ᾽ 101; αἰδίαπχοναῦ Πογπθ. 109 χαταχτείναντα) 

ΠΥΡῚ ΡΠ τα οὐ ορίϊπηΐ, χαταχτείναντι γ6]Π]απ|: πἰσιπηηπο πούπμη. Ατὐ᾽- 

ΒίδτοΠο. 110 αὐτῷ] αὐτὸν Ῥϑιοϊ. 
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΄, εὖ εξ ς , ᾿ , Ὧ95 εἴν 5 5. δι 
χαί οἱ ὑπόσχωμαι ᾿βλένην χαὶ χτήμαϑ' ἅμ᾽ αὐτῇ 

πάντα μάλ᾽, ὅσσα τ᾽ ᾿Ἱλέξανδρος χοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 
Σ " , 1) [4ὲ 2 2 , 5) ,ὔ 

ἠγάγετο Τροίηνδ᾽, ἡ τ᾽ ἔπλετο γνείκεος ἀρχή, 

δωσέμεν ᾿“τρείδησιν ἄγειν, ἅμα δ᾽ ἀμφὶς ᾿ἡχαιοῖς 

ἄλλ᾽ ἀποδάσσεσθϑαι, ὅσα τε πτόλις ἥδε χέκευϑεν" 

Τρωσὶν δ᾽ αὖ μετόπισϑε γερούσιον ὕρκον ἕλωμαι 

μή τι χαταχρύψειν ἀλλ᾿ ἄνδιχα πάντα δάσεσϑαι 
2 [κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει] --- (τή ΠΡ : 9 ἽΠη 5 ΥΞ: 

’ 

ἀλλὰ τί ἢ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 
"ᾳ 2 Χ Ἂ; [42 ΔῊΝ ει ὶ 7 2 2 2 , μή μιν ἐγὼ μὲν ἵχωμαι ἰών, ὃ δέ μ᾽ οὐχ ἐλεήσει 

᾿ ὶὕ 2 ΒΞ ΣΑΣ ,ὔ ὶ7] Α ἢ οὐδέ τί μ᾽ αἰδέσεται, κτενέει δέ μὲ γυμγὸν ἐόντα 

αὔτως ὥς τε γυναῖχα, ἐπεί κ᾽ ἀπὸ τεύχεα δύω. 

οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης 

τῷ ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρϑένος ἠίϑεός τε, 

παρϑένος ἠίϑεός τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν. 
, ἘΣ Ο) ΟΣ Ὶ -: , « , βέλτερον αὐτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα" 

εἴδοιιεν ὅπποτέρῳ κεν ᾿Ολύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.“ 
“ Ν᾿ ὦ ΚΣ Ὥς Ξ χ' 5 Ν ἢ: 

ὡς ὥρμαινε μένων" ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἤλϑεν ᾿Αχιλλεὺς 

ἶσος ᾿Ενυαλίῳ χορυϑάιχκι πτολεμιστῇ, 

σείων Π1Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον 

δεινήν" ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμσιετο εἴχελος αὐγῇ 

ἢ πυρὸς αἰϑομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 

ἽἝχτορα δ᾽, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 

118 ἀποδάσσεσϑαι) ραιοῖ αὐτὴ Αὐϊδίαρομο, ἀσοδάσσασϑαι νοὶ 

249 

ἀτιοδάσασϑαι Ῥ]ΘΥΊαιο. 1920 δάσεσϑαι] δάσασϑιαι ἸἰΌγῚ, οοΥΓοχῦ 

Ἡθηοιιβ θρπαμιβ οὐ ἄθηπο Οὐνεοί ΜΟν. 899; οἵ, 1112. 121] 

ΟἸἸ ππηΐ {065 ΠΟΤῚ ἴῃ οἷβΒ. ΑΠ); οἵ. Σ᾽ 512. 180 αἰϑοιιένου] αἰϑο- 

μιἱένοιο ἄπο χ ἀθίθυ ον θιβ, Του ίαββο ρυαθίουθηαιπη: οἵ. 1 9τ. ἱβ 582, 

δ 5.4. οἷ; γ-  ῥΥϑδί. 9.4, 1. 1. 
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αὖϑι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηϑείς" 

1Π71ηλεΐδης δ᾽ ἐπόρουσε ποσὶ χραιπγοῖσι πεποιϑύώς. 

ἠύτε χίρκος ὄρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεηγῶν, 

ῥηιδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαγ᾽ 

δέ 9᾽ ὕπαιϑα φοβεῖται, ὃ δ᾽ ἐγγύϑεν ὀξὺ λεληκὼς 
2) 5. .-»- ς ,ὔ ,ὔ ς Α 5} , 

ταρφέ᾽ ἐπαΐσσει, ἑλέειν τέ ἕ ϑυμὸς ἀνώγει" 
«ι ἌΣ [σὲ Ὶ 3) ἈΝ 5} ΑΥ ,ὔ ,ὔ ΒΤ 

ὡς ἄρ᾽ ὃ γ᾽ ἐμμεμαὼς ἰϑὺς πέτετο, τρέσε δ᾽ “Εχτωρ 
-» [εἷ4 ; Ν ὶΝ ’ 2 ΒῚ ,ὕ 

τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα. 

οἱ δὲ παρὰ σχοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἠγεμόεντα 

τείχεος αἰὲν ὑπὲκ κατ᾽ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο. 

κρουνὼ δ᾽ ἵκανον χαλλιρρόω, ἔνϑα δὲ πηγ αἱ 

δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σχαμάνδρου δινήεντος. 
«ει Ἁ , Ὁ) οὔ, " [σα αΥ ὃ; Υ ἊΝ Ἂ ἣ μὲν γάρ ϑ'᾽ ὕδατι λιαρῷ δέει, ἀμφὶ δὲ χαπγὸς 

γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰϑομένοιο" 
«ς ΡῚ .ς 7 ,ὔ “. ,ὔ 5) -»" ᾿ 

ἡ δ᾽ ἑτέρη ϑέρεϊ προρέει ἐικυῖα χαλάζῃ 

ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος χρυστάλλῳ. 
7 )Ὶ 2 ΝΣ ᾿] ν 2 ,ὔ ᾿» ΑἉ 27) 

ἔνϑα δ᾽ ἐπ᾿ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἔασιν 

καλοὶ λαΐγνεοι, ὅϑι εἵματα σιγαλόεντα 

πλύγνεσχον Ἰρώων ἄλοχοι καλαί τε ϑύγατρες 

πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλϑέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

τῇ ῥα παραδραμέτην, φεύγων, ὃ δ᾽ ὄπισϑε διώκων, - 

σρόσϑε μὲν ἐσϑλὸς ἔφευγε, δίωχε δέ μιν μέγ᾽ ἀμείνων --- 

καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδέ βοείην 

ἀρνύσϑην, ἃ τὲ ποσσὶν ἀέϑλια γίγνεται ἀνδρῶν, 

ἀλλὰ περὶ ψυχῆς ϑέον “Εχτορος ἱπποδάμοιο. 

14τ ἔνϑα δὲ] 001 ἔτ οἵηποβ, δγϑάδε ἄπο; ἔνϑα τὲ Ο. Ηδθι- 

ΤΠ ΠΠ1 ΚΘΟΠΓῚ ΤΘΟΘΗ ΙΟΥ ΠῚ Ῥ]ΘΙ απ. ΒΟΓΙΡΒΘυπηΐ; οἷ, Ν 21. 166 δλ- 

ϑέμιεν) δλϑεῖν 1101]. 
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ὡς δ᾽ δτ᾽ ἀεϑλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι 

δίμφα μάλα τρωχῶσι" τὸ δὲ μέγα χεῖται ἄεϑλον, 

ἢ τρίπος ἠὲ γυνή, ἀνδρὸς χατατεϑγηῶτος" 

ὡς τὼ τρὶς ΠΙριάμοιο πόλιν πέρι δινηϑήτην 

χαρπαλίμοισι πόδεσσι. ϑεοὶ δέ τε τιόντες ὁρῶντο. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πάτὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε; 
᾽ν ΄ ἥν ,ὔ 3.5 δὰ ὶ ΕΡΥΝς ι - 

»ὦ πόποι, ἡ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 

ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι" ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτος φ ἡ: δ, ΠῚ | ἐλ λοι ἢ “Ὁ 

ἽἝχτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί ἔχηεν τύξο ὥς λυ σίλω ἘΠ ΘΈΣΗ 
"Ἴδης ἐν χορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
2 ΄, 7 , Σ - στὸ «δε ζε - ) ἡ 
ἔν πόλει ἀκροτάτῃ" νῦν αὖτέ ἑ δῖος ᾿Αἀχιλλεὺς 

ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώχει. 
΄ὔ φ» ἢ ν 

ἀλλ᾽ ἄγετε φράζεσϑε, ϑεοί, καὶ μητιάεσϑε, 

ἦέ μιν ἐχ ϑανότοιο σαώσομεν ἠέ μιν ἤδη 

7Π1ηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆι δαμάσσομεν ἐσϑλὸν ἐόντα.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυχῶπις 19ήνη" 

»«ὦ πάτερ ἀργιχέραυνε χελαινεφές, οἷον ἕξειπες. 
»ἷ ὶ " ΦῸ ,η ,ὔ 7 

ἄνδρα ϑνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἂψ ἐθέλεις ϑανάτοιο δυσηχέος ἐξ ἀναλῦσαι; 
,ὕ δ᾽’ ὙΦ ", ’ ) , ( ι ))ὴ ἢ { 
ἔρ" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη γεφεληγερέτα Ζεύς" Ἵ ἡμ0᾽ ἐευοξ ΠὐφΟΈΣ} Ὑβυοη τἐς ἐξ ς 
υ»ϑάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος" οὔ νύ τι ϑυμῷ 

, , . ,ὴ ΝΑ 7 5: πρόφρονι μυϑέομαι, ἐϑέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι. 
ὕ [5 ὶ , "ΝΙΝ - ὮΣ Ἔν ἦν , ζ 

ἔρξον, ὅπῃ δή τοι νόος ἔπλετο, μηδέ τ᾽ ἐρώει. 

104 χατατεϑνηῶτος] ΘοΙηρ] 65, χατατεϑνυῃῶτος ἀππ5, χατα- 

τεϑνειῶτος Α (ἡ ϑιρνὰ βουρίο) (1) 811]. 10ῦ πέρι δινηϑήτην) 

Ῥᾶιποὶ, σπτερὶ δινηϑήτην Α, περιδινηϑήτην ΟἿ} γοΠαπῖ; αἰδιπμοῖο ΒΟ ]- 

Ῥϑουιπΐ Πουμθ, ρ᾿Ζηθι.. 114 μητιάεσϑε] τἡτιάασϑε Ἰ100]. 

180 ξξ ἀναλῦσαι] ἐξαναλῦσαι (ἐξαλῦσαι τππιι5) 1100]. 

215) 

ΧΧΠ 

10 

1τὸ 

- 'σ 4] σι 



90 Χ; ἽἝχτορος ἀναίρεσις 

ΧΧΠ ὃὥὡὃς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿ϑήνην" 

βῆ δὲ χατ᾽ Οὐλύμποιο χαρήνων ἀίξασα. 

ἍἝχτορα δ᾽ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾽ ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 

ὡς δ᾽ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται 9 ( οέσφι αὶ ᾿αῷ ηται, 
190 ὄρσας ἐξ εὐνῆς, διά τ᾽ ἄγχεα καὶ διὰ βήσσας" 

τὸν δ᾽ εἴ πέρ τε λάϑῃσι καταπτήξας ὑπὸ ϑάμνῳ, 

ἀλλά τ᾽ ἀνιχνεύων ϑέει. ἔμσιεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ" μα, τ αγιχ μ: »θφρὰ ἃ θῃ 
ὡς “Εχτωρ οὐ λῆϑε ποδώκεα {|ηλεΐωνα. 

ὁσσόκι δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων 4αρδαγνιάων 
2) 72 5 Τα: 5. ὶ ὦ «ς ΩΝ ,ὔ 

τοῦ ἀντίον ἀίξασϑαι ἐυδιμήτους ὑπὸ πύργους, 

εἴ πώς οἱ χαϑύπερϑεν ἀλάλκοιεν βελέεσσιν, 

τοσσόχι μιν προπάροιϑεν ἀποστρέινασχε παραφϑὰς 

πρὸς πεδίον" αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί. 
ς Ὶ Β] ΕἾΝ ὩΣ Ἀν 2 ’ ὶ ἣν Ξ ὡς δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώχειν 
ΤΟΣ 37). Δ] «ει κὴ ἐν ς ,ὕ 2 ΒῚ ει ὶ ὦ» τ 

500 οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὃ τὸν δύναται ὑποφευγέμεν οὔϑ'᾽ ὃ διώχειν 

ὡς ὃ τὸν οὐ δύνατο μόάρψαι ποσὶν οὐδ᾽ ὃς ἀλύξαι. 
“" ὶὔ «, - ς , ,ὔ 

πῶς δέ χεν ἔχτωρ χῆρας ὑπεξέφυγεν ϑανάτοιο, 
ΕΝ ,, « ,ὔ 7. "εἰ ΄» Ρ ΨΚ ΓΟ, 

εἰ μή οἱ πύματόν τε χαὶ ὕστατον ἤντετ᾽ ᾿“πόλλων 

ἐγγύϑεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιινηρά τε γοῦγα: 
“7 " ς Ν ἰ ντ {2 ἰδ 7 δ 

οοῦὺ λαοῖσιν δ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
2 9 »ἦὕἤ Ερ 2 ΑΝ τ ες Ν ,ὔ 

οὐδ᾽ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ “χτορι πικρὰ βέλεμνα, 

μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι. , 

ἀλλ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ χρουνοὺς ἀφίχοντο, 

χαὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα" Ε 

190 ἀΐϊξασϑαι] Π|0}] ρυδθίθι" πηῖπη, απ παθοί αίξεσϑαι, απο 

Ρυδοίου! ΒΟΚοι ΗΒ]. 1196. Οὐ ΔΨ ττ8. 200 ὑποφευγέμε») ὕπσο- ἡ 
φεύγειν 1101]. 202 ---204] 5βθοπίι5. ΠΘΒΕΙΟ ΠΠθ6ὴ ἴῃ ΟΠΡΙ ἈΠ] ΟΠΘς 

γοραγι ΝΆπΟΙς. 902 ὑσιεξέφυγεν) ΠΌΤ] ἔδγ οηηθβ, ὑχεεξέφερε(ν) 

νυν. οπ ΑΥΙΒίδΡΟΠΟ. 



ἽἝχτορος ἀναίρεσις: Χ 205 
Ν Ν 

ἂν δ᾽ ἐτίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 

τὴν μὲν ᾿Αχιλλῆος, τὴν δ᾽ “Ἕχτορος ἱπποδάμοιο. 

ἕλχε δὲ μέσσα λαβών" ῥέπε δ᾽ “χτορος αἴσιμον ἦμαρ, 

ᾧχετο δ᾽ εἰς Αἰδαο. λίπεν δέ ἑ «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων. 

Πηλεΐωνα δ᾽ ἵκανε ϑεὰ γλαυχῶπις ᾿ϑήνη, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερύεντα προσηύδα" 

»γῦν δὴ νῶι ἔολπα, διίφιλε φαίδιμ ᾿αΙχιλλεῦ, 

οἴσεσϑαι μέγα κῦδος ᾿Αχαιοῖσι προτὶ νῆας, 

ἽἜχτορα δηώσαντε μάχης ἀτόν πὲρ ἐόντα. 

οὔ οἱ νῦν ἔτι γ᾽ ἔστι περυγμένον ἄμμε γενέσθαι, 

οὐδ᾽ εἴ χεν μάλα πολλὰ πάϑοι ἑκάεργος ᾿Ἵπόλλων 

προπροχυλιγδόμεγος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆϑι χαὶ ἄμτινυε, τόνδε δ᾽ ἐγώ τοι 

οἰχομένη πεπιϑήσω ἐναντίβιον μαχέσασϑαι."““ 

ὡς φάτ᾽ ᾿ϑηναίη: ὃ δ᾽ ἐπείϑετο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ:" 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισϑείς. 

ἣ δ᾽ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ᾽ “Εχτορα δῖον 

Ζηιφόβῳ ἐιχυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν" 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ο»ἢἠϑεῖ, ἡ μάλα δή σὲ βιάζεται ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 

ἄστυ πέρι Π]|ριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθϑα μένοντες.“ 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέξισιε μέγας χορυϑαίολος “ἔχτωρ᾽ 

»Ζ]ηίφοβ᾽, ἡ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσϑα 

218] βρισῃ ᾿παϊοληΐ Τ)θηΐζοι οἱ ΝΊοβο, Εν! κθ], ἃ. ΠΟη]. 

ῬΟΘΒΙ6 (1882) Ρ. 1085. Οὗ Θ 18 56. 910 γνῶι] γῶϊΐ γ᾽ ᾿ἰρυϊ, νῶιν 

ΖΘποαοίιβ; ΟΟΥΡΙ ΘΟ ΗΠ 6556. ὙἱΠ Ἡνμ6. 220. 7“ἀϑοι] ΘΟΙΏΡΙΠΓῸΒ 

ὑτάϑει ϑιριὰ Βουρίο ἴθ Α), σπτάϑῃ ἅ1]|. 992 ἄιπιπτνυε] 1100], ἄμι- 

σύγυο οοπϊθοὶΐ Οονοὺ ΜῸΟν. 848. 

250 



204 Χ; “Ἕκτορος ἀναίρεσις 

ΧΧΠ γνγωτῶν, οὗς ᾿Εχάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας" 

οϑῦ γῦν δ᾽ ἔτι χαὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσεσϑαι, 
ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεχ᾽, ἐπεὶ ἴδες ὀφϑαλμοῖσιν, 

τείχεος ἐξελϑεῖν, ἄλλοι δ᾽ ἔντοσϑε μένουσιν.“" 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿“ϑήνη" 
»ἠϑεῖ, ἡ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

540 λίσσονϑ᾽ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι, 

αὖϑι μένειν" τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες" 

ἀλλ᾽ ἐμὸς ἔνδοϑι ϑυμὸς ἐτείρετο πένϑεϊ λυγρῷ. 

νῦν δ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μηδέ τι δούρων 

ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν, ἤ χεν ᾿Αχιλλεὺς 

ε9 - σι γῶι χαταχτείνας ἕναρα βροτόεντα φέρηται 

γῆας ἔπι γλαφυράς, ἤ χὲεν σῷ δουρὶ δαμήῃ.“ ῆας ἔπι γλαφυράς, ἤ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ. 
«ει ,ὔ ᾿ ᾿ Ψ΄' ᾿ς , 5. το. ’ 

ὡς φαμένη χαὶ χερδοσύνῃ ἡγήσατ᾽ ᾿41ϑήνη. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειτιε μέγας κορυϑαίολος ἽἝκχτωρ᾽ 

οῦ0 ν,ὔ σ᾽ ἕτι, Π]Ὶηλέος υἱέ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ 
Ν ᾿Ν "7 ,ὕ , ὶ 7 Ξ. ΔΥΔ ΞΕ τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Π͵|ριάμου δίον, οὐδέ ποτ᾽ ἔτλην 

μεῖναι ἐπερχόμενον. νῦν αὐτέ μὲ ϑυμὸς ἀνῆκεν 
, ᾽ , τις, ΟἹ , » ς , στήμεναι ἀντία σεῖο" ἕλοιμί χεν ἢ κεν ἁλοίην. 

ἀλλ ἄγε δεῦρο ϑεοὺς ἐπιδώμεϑα ---- τοὶ γὰρ ἄριστοι 

[ὩΣ σι σι μάρτυροι ἕσσονται χαὶ ἐπίσχοστιοι ἁρμονιάων ---" 

290 τιμήσεσϑαι] Ἐλιδία! τι οὐ δαϊεο Βοιπδμα, τιμήσασϑαι θεῖ: 

αύανιιπη οἰϊαπη ΟΟ]]αΐο 42. ὅ60 54. ργοθαν (ὐμνοὺ ΜΡ. 829. Οἵ, Γ᾿ 112. 

244 ἢ χεν] εἴ χὲν ΙἰὈυ]. 240 δαμήῃ] τἀπὰ8 ΠΡΟ, δαμείην Δ, 

δαμείη ἀππ5, δαμείη ΟἿ τοαπῖ; ὀοπϊπποίνιμη τϑϑίϊ! ΒΘΚΚΚΘΡ, 
ΟΝ ῬΙΔΘΝ ξ . 1. οὐ ΠΠ 5.9. 1.8. 5. 284 ἐπιδώμεϑα τοὶ] ἸἰΌτ] 
[ὉΠ 6 οἴηπθβ, δπιδωσόμεϑ᾽ οἱ ἀπο, ἴπ «πογττη ἃ] οΓῸ βὼ βιργα βουιρέιπη 

Θπι; ΟΓ. ΚΠ 109. 



ἽἜχτορος ἀναίρεσις: Χ 2θῦ 

2 ΒῚ ,ὔ ἐδ. Ψ, 5) “ "ὕὔ 2 Α 3 οὐ γὰρ ἐγώ σ᾽ ἔχπαγλον ἀεικιῶ, αἴ χεν ἐμοὶ Ζεὺς 

δώῃ χκαμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι" 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄρ χέ σε συλήσω χλυτὰ τεύχε᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 

γεχρὸν ᾿“χαιοῖσιν δώσω πάλιν: ὡς δὲ σὺ ῥέζειν." 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ο , »Ώ ’ ᾿] ᾽ὔ ,» Ἔχτορ, μή μοι, ἄλαστε, συνημοσύνας ἀγόρευε. 

ὡς οὐκ ἔστι λέουσι χαὶ ἀνδράσιν ὕρχια πιστὰ 
2 δὶλ ’ ᾿ ᾿ὔ «ς ΄ὔ Ἅ ΒΡ οὐδὲ λύκοι τε χαὶ ἄρνες ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχουσιν, 

ἀλλὰ χακὰ φρογέουσι διαμτιερὲς ἀλλήλοισιν, 

ὡς οὐχ ἔστ᾽ ἐμὲ χαὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶιν 

ὅρκια ἔσσονται πρὶν ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 

αἵματος ἄσαι “ρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. 

παντοίης ἀρετῆς μιμγήσχεο" νῦν σε μάλα χρὴ 

αἰχιητήν τ᾽ ἕμεναι χαὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν χρητη ἶ ζ δ ὃ ϑή ττ 7,»- 

οὔ τοι ἔτ᾽ ἔσϑ᾽ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Π|αλλὰς ᾿“΄ϑήνη 
,ὕ, 2 “ ὶ ᾽ - - 1} (ΟΣ τ , 2 2 , ἔγχει ἐμῷ δαμάει" νῦν δ᾽ ἁἀϑρόα πάντ᾽ ἀποτίσεις 
δὲ τὶ -" [4 ἘΠῚ «' », »ὕ, ον ξέ κήδε ἐμῶν ἑτάρων, οὃς ἔχτανες ἔγχεϊ ϑύων. 

ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 
" ν » », ΒΝ 2 “ 3 [4 

καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο φαίδιμος “Εχτωρ" 

ἕζετο γὰρ προϊδών, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος 0. ἀπί ᾽ 8 λέξω. 7χός, 

ἐν γαίῃ δ᾽ ἐπάγη. ἀνὰ δ᾽ ἥρπασε Π]αλλὰς ᾿4΄ϑήνη, 

ἂψ δ᾽ ᾿“χιλῆι δίδου, λάϑε δ᾽ “Ἕκτορα ποιμένα λαῶν. 

ἽἝχτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα {1Πηλείωνα" 
»ἤμβροτες, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

906 οὐδέ τι] ΘΟΙΏΡ] 165 ἴῃ οἷβ Π), οὔτε τι ἈΠῚὋΕ (δ᾽ Βιρνᾷ βουῖρίο 
5 Ν } ΚΣ ΕΣ Ν Φ " ἰπ Α), οὔτέ τὲ Ο, οὐδ᾽ ἔτι ἀππ8 οοᾶοχ. 266 σρὲ»] ὅγ1. ρυϊπηδ 

τπᾶηι οἱ Επιβίδί 8, στρίν γ᾽ ὈΡῚ ἔδρθ οἴμπθδ; γ᾽ ἀοον ΒΟΚΚον". 
Εἴ. Ε 288. 211 δαμάει) δαμάσῃ ἄπο ΠἰὈγ], δαμάᾳ τγο]ϊαπὶ. 

ΧΧΠΗ 
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τῷ μων ζι 
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250 Χ: “Ἔχτορος ἀναίρεσις 

ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον -- ἤ ξ --" : 5. ἡ ἱ ἐς ᾿οο δ 
αλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίχλοπος ἕσιλε 9 ' ( ὴς ς ἕπλεο μύϑων, 

ὄφρα σ᾽ ὑπούδδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάϑωμαι. 

οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἔν δόρυ πήξεις, 

ἀλλ᾽ ἰϑὺς μεμαῶτι διὰ στήϑεσφιν ἔλασσον, 
», » δὲ ΄ - Ὁ ὙΓΥΘῚ κ᾿ ., ), 

εἴ τοι ἔδωχε ϑεός. νῦν αὐτ᾽ ἐμὸν. ἔγχος ἄλευαι 

χάλκεον" ὡς δή μιν σῷ ἐνὶ χροὶ πᾶν χομίσαιο. 
“ 3) , έ ’, ,ὔ 

καί χὲεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο 

σεῖο χαταφϑιμένοιο; σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον." 

ἢ ῥα, χαὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 
Α ,ὔ ."ν δὶ , , Ψ Σ 2 4 . 

καὶ βάλε 1Π1Πηλείδαο μέσον σάκος οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν 

τῆλε δ᾽ ἀπεπλάγχϑη σάχεος δόρυ. χώσατο δ᾽ “Εχτωρ, 
[σὲ ἘΔ Δ ϑ , 2 Ν 2 Τὰ ), ’ὔ 

ὅττι δά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔχφυγε χειρός" 

στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ᾽ ἄλλ᾽ ἔχε μείλινον ἔγχος. 

4Δηίφοβον δ᾽ ἐχάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀύσας" 
7 , τς ,ὔ ει Ψ) "ὔ ,ὔ ἜΣ , ΕῚ 

ἤτεέ μιν δόρυ μαχρόν, ὃ δ᾽ οὔ τί οἱ ἐγγύϑεν ἦεν. 
εἹ ΟΡ ΤῸ ᾿ἈΑῚ . , , : 

ἔχτωρ δ᾽ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε 

»ὦ πόποι, ἡ μάλα δή μὲ ϑεοὶ ϑάνατόνδε κάλεσσαγ᾽ 
“ Ν 2 [ἐ 3. ΒῚ , [οἷ - 

4ηίφοβον γὰρ ἐγώ γ᾽ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι, 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ᾽ ἐξαπάτησεν ᾿4“9ήνη. 

γῦν δὲ δὴ ἐγγύϑι μοι ϑάνατος κακὸς οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἄνευϑεν, 

οὐδ᾽ ἀλέη: ἢ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν ἡ 1 9. φὐ ἀκα γ΄ ὠῤυώίηθς Ἵ 
" ᾿ Χ Ὦ ς ΄ [σ᾽ , 

Ζηνί τὲ καὶ Διὸς υἱι ἑκηβόλῳ, οἵ μὲ πάρος γε 
, τ Ξε Ἴ ᾿ - τ ἢ ππς ΤΕ 

πρόφρφονγες εἰρύαται' γῦν αὐτέ μὲ μοῖρα χιχάνει. 

280. ἠείδης)] ρΡαποὶ, ἠξίδεις ν9ὶ ἠξίδεις οοἰοιῖ, ἠιεδεις Α; 

γ. ῬΓΆΘΙ 9 8: 282 λάϑωμαι)] ΑἸ) Δ1Π]|, λαϑοίμην Ῥᾶποϊ ἴῃ Εἰ 
- " Ν : . . 2) ) 2 

γι. Ὁ. 286. δγὶ] ἀπὸ ὃχ ἀθίθι ον θιι5, ὃν ΟΘΙΘΙ1. 800 οὐδ᾽ ἐτ] 
ΕΣ . - Ε Ἔ τ . 

οὐδέ τ᾽ Ἰἰῦν], ἀπο αηίθ οουΡοχὶὶ ΠΟΘ Θ ]61η. 802 υἱι] υἱεῖ 1100] 

ΤΠ] 5: ν. ρυδοῖ. Π. 8 8. 9808 εἰρύαται] ῥῬᾶιιοὶ Θ061665 οὐ ΘΠ ΠΌΠΘΒ 



“1). ᾽ " ΕΟ σι Ω) Εχτορος ἀναίρεσις: Χ 204 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, 

ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι.“, 
[4] "ὕἵὔ ’ } , , 2 ,ὔ ὡς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ, 

τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τὲ στιβαρόν τε. 
»ὕἤ » .] ᾿ « 2 5) ᾿ «ς ,ὔ οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ᾽ αἰετὸς ὑννιπετήεις, 

ὅς τ᾽ εἶσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν 
ς , ον ἘΡΈΤ ΡΙΡο ᾿ ᾿ “» ΠΣ ΟΣ ἁρπάξων ἢ ἄρν᾽ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν 
[4] {εἰ ὦ 2ὕὔ 4 ) 5 7 

ὡς “Εχτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ. 

ὡρμήϑη δ᾽ ᾿αχιλεύς, μένεος δ᾽ ἐμστιλήσατο ϑυμὸν 

ἀγρίοο; πρόσϑεν δὲ σάχος στέργοιο κάλυψεν 

καλὸν δαιδάλεον, χόρυϑι δ᾽ ἐπένευε φαεινῇ 

τετραφόάλῳ, χαλαὶ δὲ περισσείοντο ἔϑειραι 

χρύσεαι, ἃς “Πφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ ϑαμείας. 

οἷος δ᾽ ἀστὴρ εἶσι μετ᾽ ἀστράσι νυχτὸς ἀμολγῷ 

ἕσπερος, ὃς χάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ, 

ὡς αἰχμῆς ἀπέλαμπ᾽ εὐήχεος, ἣν ἄρ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 8 χι 5 ὩΣ Ω 2 6» ἴ Ν χ Υ 

πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων χακὸν “Εχτορι δίῳ, 
2 Ἂν, ’, ’ὔ [4 , , εἰσοράων χρόα χαλόν, ὕπῃ εἴξειε μάλιστα. 

θυ ᾿Ὶ ἊΝ 27 ’, Χ 2 ᾿ ’, Τὰ Ἧ ΟΝ 

τοῦ δὲ χαὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλχεα τεύχη 

καλά, τὰ ΠΙατρόχλοιο βίην ἐνάριξε χαταχτάς" 

φαίνετο δ᾽, ἡ κληῖδες ἀπ᾿ ὥμων αὐχέν᾽ ἔχουσιν, 

λαυχανίην, ἵνα τὲ ψυχῆς ὥκιστος ὄλεϑρος. 
2 γος ΕΝ. τως ΌΥΟ ἀρ}. ΡΣ “. απ ΞΟ ΡΥ: ων, τῆς τῇ ῥ᾽ ἐπὶ οἵ μεμαῶτ᾽ ἔλασ᾽ ἔγχει δῖος ᾿Αχιλλεύς 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυϑ᾽ ἀκωκή. 
2 ᾿] ΡΟ τ ΩΝ 5] 2 γ , ΠΑΙ͂; , ἀ ἢ Ἀ , οὐ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ἀσφάραγον μιελίη τάμε χαλχοβάρεια, 

ἃπΐα Ὑ͵οΙἤππι, δἰρύατο 1101] Ρ] αν τη οὐ ορίϊπη!; ν. Πογπθ δὰ ἢ. 1. οἱ 

Οονού Μόν. 811. 818. ἀγοίοο] ἀγρίου 1101. 821 εἰσοράων)] 

εἰσορόων 1101]. 922 τεύχη] ᾿ἰι], τεύχεα ππῖι8 6χ ἀθίθυ ον] ι8. 

928 οὐ δ᾽] οὐδ᾽ Ιἰ0ν]. 
Ἡοτμουὶ ΠΠἴὰ5. 0]. 11. 11 

ΧΧΠ 

510 

ὧϑ μι σι 

τῷ σι 
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ὄφρα τί μιν προτιείποοι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. 

ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃς᾽" ὃ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

» Βχτορ, ἀτάρ που ἔφης Π͵|ατροχλῆ ἐξεναρίζων 

σῶς ἔσσεσϑ᾽, ἐμὲ δ᾽ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα, 
’ -“ Ψ) ΒΡ 2 Α ,ὔ Σ 3. ) 

γήπιε" τοῖο δ᾽ ἄνευϑεν ἀοσσητὴρ μέγ᾽ ἀμείνων 

υσὶν ἕπι γλαφυρῆσιν ἐγὼ μετόπισϑε λελείμμην γῆ γλαφύυφῃ γῶ μιὲνοι ὑδλξί ΜΉ, 
ἘΝ ’ Ὅν ποὺ Ἀ ἈΝ ’ 2) δ) 3} Ν 

ὅς τοι γούνατ᾽ ἔλυσα. σὲ μὲν χύνες ἠδ᾽ οἰωνοὶ 

ἑλχήσουσ᾽ ἀικῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν ᾿“ἴχαιοί."" 

τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ" 

»λίσσομ᾽ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοχήωγ, 
,ὔ »ἷὕἤ Ν ᾿ ,ὔ ,ὔ 2 - 

μή μὲ ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας χαταδάψαι ᾿Αχαιῶν" 

ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο 

δῶρα, τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 
σῶμα δὲ οἴχαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός μὲ 

Τρῶες χαὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι ϑαγνόντα.“ 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»μή μὲ, κύον, γούνων γουνάΐζεο μηδὲ τοκήων. 

αἱ γάρ πως αὐτόν μὲ μένος χαὶ ϑυμὸς ἀνείη 

ὥμ᾽ ἀποταμνόμενον χρέα ἔδμεναι, οἷά μ᾽ ἔοργας, 

ὡς οὐχ ἔσϑ'᾽ ὃς σῆς γε κύνας χεφαλῆς ἀπαλάλκοι. 
12 5] ἊΝ ὶ 2 Α ) Δ ᾿] » 

ου δι ζΖεν δεχάχις τῷδ Ζζ.0 ἑἰκοσιγήριτ αζοινα 

8406---852] Ἃ6. αἰδιποίοπθ βθηἐθη  ν. ΤΠ ηρθ, Ποῖον. Ο6- 

Ῥυδπο}}. ὅθι’ ῬΑΡΕΪΚΟΙ δὲ, 1 Ρ. 8382. οὐ Πρ. 504. 846 γάρ πως]! 

1Ὀν]; ἕδη γὰρ τὼς Ὁ Οἷ. Γ 416; Θ ὅ88 βΒαα. Ν 820 8868. 848 ὧοΐ 

ὧς Ρ]οαπο. Οἵ. Θ 841; Ν 828. ν δ2ὅ. ρ 2ὅ8. σ᾽ 299. ῳφ 408 οὗ νυ: 

Δ 1 444. γ8] χ8 αὖ Ομ θοί ἃ πη Ἀ]Π]6παπ ἃἤουί ΝΟ; ν. ρυδθῖς 

1. 8.9, 1 οἱ οἷ. γ.381. 849 δεχάχις τε καὶ εἰχοσινήριτ᾽] 110 τ; 
δεχάχις χαὶ ἐεικοσινήριτ᾽ ὁοπίοοῖ! Ποίϊππηαπη, (πδοβίίοη. Ηοπηθν. Π 

((848) Ρ. 95 οὐ Ιάθτη ἴδϑυθ βουϊρϑιὺ Βϑκκορ3; ν. 1 819. 
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᾿στήσωσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα, 

οὐδ᾽ εἴ χεν σ᾽ αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασϑαι ἀνώγῃ 
δ , )ὔ ᾿ κοΟδ οἱ , ΄ , “ Δαρδανίδης Πρίαμος" οὐδ᾽ ὡς σέ γε πότνια μήτηρ 

ἐνϑεμένῃη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέχεν αὐτή, 
2 ΑΝ ,ὔ δ 2 " ᾿Ὶ , , ΠῚ 

ἀλλὰ χύνες τε καὶ οἰωνοὶ χατὰ πάντα δάσονται. 

τὸν δὲ χαταϑνήσχων προσέφη χορυϑαίολος “Εχτωρ᾽" 

»ἢ σ᾽ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον 

πείσειν" ἢ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμός. 

φράζεο νῦν, μή τοί τι ϑεῶν μήνιμα γένωμαι 

ἤματι τῷ, ὅτε χέν σὲ Π]}άρις καὶ «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων 

ἐἑσϑλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν εγὶ Σχαιῇσι πύλῃσιν." 

ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος ϑανάτοιο χάλυννεν" 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεϑέων πταμένη ΄Αιδόσδε βεβήκει 
[4] , , τ Ὁ ΒῚ ὶ - ᾿ [δὲ 

ὃν πότμον γοάουσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 

τὸν χαὶ τεϑγηῶτα προσηύδαε δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

»τέϑναϑι" κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε χεν δὴ 

Ζεὺς ἐϑέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι.“ 
Ὥς ἐς ΜΟῚ » ἌΣ ον , », 
ἢ ὅα, καὶ ἐκ γνεχροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος 

χαὶ τό γ᾽ ἄνευϑεν ἔϑηχ᾽, ὃ δ᾽ ἀπ᾿ ὥμων τεύχε ἐσύλα 

αἱματόεντ᾽. ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες ᾿“χαιῶν, 
[4 . , Χ ᾿ 5. 2 ᾿ οἱ καὶ ϑηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 

“Ἔχτορος᾽ οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀγουτητί γε παρέστη. 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς σιλησίον ἄλλον" 
ΒῚ , 5 , εἶ , 2 , ξ 

»ὦ πόποι, ἡ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάεσϑαι 

901 ἀνώγῃ] ἴΐὰ ν6}] ἀνώγει γϑιοὶ, ἀνώγοι Ῥ]υμϊ οὐ ορίϊμ!. 

868 γοάουσα] γοόωσα Ἰἴρνϊ. ἀγδροτῆτα] ν. Π᾿ 8ῦ1τ. 864 τε- 

ϑγηῶτα) ΘΟΙΏΡΙ 68, τοϑγειῶτα Α (ὴ ϑιιρνὰ βουϊρίο) Ὁ) νυ, Δ}1]. 

σρροσηύδαε)] σπιροσηύδα (προσηῦδα 10) |ῦν. ὃτϑ ὠμφαφάεσϑαι) 

ἀμφαφάασϑαι Τἰρυ]. 
1τ8 

ΧΟΧΤΙ 

861 

900 
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ΧΧΙῚΙ ἽἝχτωρ, ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ.“ 

δτῦ ὡς ἄρα τις εἴπεσχε χαὶ οὐτήσασχε παραστάς. 
" 2..5 ᾿ 2 , ’ » 2 ’ὔ 

τὸν δ᾽ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

στὰς ἐν ᾿ἡχαιοῖσιν ἕπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν᾽ 

ὦ φίλοι, ᾿“ργείων ἡγήτ Ἰδὲ μέδ' »κὐ φίλοι, ᾿41ργεΐ ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ἐπεὶ δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα ϑεοὶ δαμάσασθϑαι ἔδωκαν, 

880 ὃς χαχὰ πόλλ᾽ ἔρρεξεν ὅσ᾽ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, 

εἰ δ᾽ ἄγετ᾽, ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηϑῶμεν, 
Ρ ,ὔ - ’ ’, « ΤΟΥ; ὄφρα χέ τι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν᾽ ἔχουσιν, 

ἢ χαταλείψουσιν πόλιν ἄχρην τοῦδε πεσόντος, 
5 Σοῦ ,ὔ ,ὔ ' “Εἢ ὸ ἘΕΞΞῚ ΞΡ ΕΨ, ἠὲ μένειν μεμάασι χαὶ “Εχτορος οὐχέτ᾽ ἐόντος. 

88ῦ ἀλλὰ τί ἢ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο ϑυμός; 

χεῖται πὰρ νήξσσι νέχυς ἄχλαυτος ἄϑαπτος, 
Λ - 2 2 ΒῚ Ἅ 2, 2 »ν 2 ’ 

Πάτροκλος, τοῦ δ᾽ οὐχ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἐγώ γε 
- ͵ Ψ' ,ὔ “ 2 ΒῚ , Ξ ζωοῖσιν μετέω χαί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ 

εἰ δὲ ϑανόντων περ χαταλήϑοντ᾽ εἰν ᾿Αίδαο, 

890 αὐτὰρ ἐγὼ καὶ χεῖϑι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου. 

γῦν δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδον Ἴονα, κοῦροι ᾿χαιῶ γ τες παιήονα, χοῦροι ᾿Αχαιῶν, 
δὴ 2 -“ ,, ’, 1} 7 γηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεϑα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν. 

ΕῚ , , Ε ὙΠ Ξ 2 , χη", δὲ ἠράμεϑα μέγα κῦδος" ἐπέφνομεν “Ἐχτορα Οἷον, 

ᾧ Ἴρῶες χατὰ ἄστυ ϑεῷ ὡς εὐχετάοντο.““ 

89 ἢ ῥα, καὶ “ἔχτορα δῖον ἀειχέα μήδετο ἔργα. 

ἀμφοτέρων μδτόπισϑε ποδῶν τέτρηγε τέγογτε 
᾽ Ἁ 2 ὔ ,ὔ ΨῚ ᾽ - «ς ’ . 

ἐς σφυρὸν ἐχ πτέρνης, βοέους δ᾽ ἐξῆπτεν ἱμάντας 

ἐχ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, χάρη δ᾽ ἕλχεσθϑαι ἔασεν. 

580. ἔρρεξεν) ξρδεσχεν 411. 8581 πειρηϑῶμεν] 1101]; πειρη- 
ϑέωμεν ΘΚ Κοειπη 5 Βθοιπ|5. βουρϑῦ Τῳ ΠοΟμθ; οἵ, ρνδθῖ, Π|. ὃ 4, 

{Π05..Ὁ. 889. χὲ τ Ἃ ὃτὶ ἈΠ ἴῃ Οἷ8 Δ. 594 εὐχετάοντο]) 

εὐχετόωντο ἸἴΌΥΊ. 
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ἋΣ , 2 2 Ἁ 2 , Ἁ ’ὔ 2 2 ΄, ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς ἀνά τε χλυτὰ τεύχε᾽ ἀείρας 
,ὔ ,ὔ ς᾽ ΒῚ , ον 12 Ὁ.) ΦΡ “ μάστιξέν δ᾽ ἐλάειν, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 
-» 3». τ᾿ ς ,ὔ , ) ᾿ ψ -" 

τοῦ δ᾽ ἦν ἑλχομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

χυάνεαι πίτναντο, χάρη δ᾽ ἅπαν ἐν χονίῃσιν 

κεῖτο, πάρος χαρίεν" τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσιν 

δῶκεν ἀεικίσσασϑαι ἕξῇ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

ὡς τοῦ μὲν κεχόνιτο κάρη ἅπαν" ἡ δέ νυ μήτηρ 

τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔρριινε καλύπτρην ν “:» 91 ρρίψε καλυπτρή 

τηλόσε, κώχυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδα ἰδοῦσα. 

ὥμωξεν δ᾽ ἐλεεινὰ πατὴ ίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ ὃ ἀπο ον ἐμ  Ὁ τλυθξν : 
χωκυτῷ τ᾽ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ. 

τῷ δὲ μάλιστ᾽ ἄρ᾽ ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα ῦ δὲ μάλιστ᾽ ἄρ᾽ ἕην ἐναλίγκιον, ὡς 7 
» 5. , ᾿ , 2 ,ὔ ἴλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο χατ᾽ ἄχρης. 

λαοὶ μέν ῥὰ γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλάοντα, 

ἐξελϑεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων. 

πάντας δ᾽ ἐλλιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον, 

ἐξονομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕχαστογ᾽" 

»Οδχέσϑε, φίλοι, καί μ᾽ οἷον ἐάσατε χηδόμενοί περ 

ἐξελϑόντα πόληος ἱχέσϑ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

λίσσωμ᾽ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσϑαλον ὀβριμοεργόν, 

ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ᾽ ἐλεήσῃ 

γῆρας. χαὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται, 

400 ἐλάειν)] ἐλάαν 1ἰῦν]. ἀέχοντε)] ποηπ1}}11, ἄχοντε ΡΠ 65. οἵ 

ΠΠΘ]]ΟΥ ΘΒ. 401 παῖδα ἰδοῦσα] παῖδ᾽ ἐσιδοῦσα Ιἰρ01, ΠΘΙΡΙΒΔΉΠΠΤη 

ΒΘΟι 5. ΟΟΥΟχὶν ΒΟΙκου ; οἵ, 9. ὅ20. 412 ἀσχαλάοντα] ἀσχα- 
᾿ 5 ν . . 5 ζ .} η , 

λόωντα Ιἰθ 1]. 414 δ᾽ ἐλλιτάνευε] ρΡϑιιοὶ ἱπ εἷβ Α΄ Ὁ), δ᾽ ἐλιτά- 

γδὺυξ ΤΠ οὐ ται] 4111, δ᾽ ἐλιτάνευσε τπτ5, δὲ λιτάνευξ. τπτ5, αποά 

Ἡδγηΐπιμη βθοιίϊ γθοθρουιιί οΙτκον ̓, Τὰ Ποο θ, Ν ιοΙκ, 1}. Υ. ΡΡ θῇ. 

ΠΠ. 8. 8. 420 τῷ γε] πομη}}}} ἴπ οἷβ (δ᾽ βιρτα βουῖρίο) 10, τῷδε 

ΧΧΙΠ 

400 

40 ὃ 

410 

4530 
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Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε χαὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσϑαι 

Τρωσί. μάλιστα δ᾽ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε᾽ ἔϑηκεν" 
, ,ὔ -Νδϑ 2 , ,ὔ 

τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέχτανε τηλεϑάοντας. 

τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ, 
ς Ὅως δ ὄ' Σν ὙΠ. » λ “ 2 27) 
ὡς ἑνός, οὗ μ᾽ ἄχος ὀξὺ χατοίσεται “Ἵιδος εἴσω, 

“Ἔχτορος. ὡς ὄφελεν ϑαγέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσιν" 

τῷ χε χορεσσάμεϑα χλαίοντέ τε μυρομένω τε, 
’ ΒΡ] . »ὕ, ὶ ,ὔ ψ' δ» 2 Ν 3. Ἕ 

μήτηρ ϑ᾽, ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ᾽ ἐγὼ αὐτός." 

ὡς ἔφατο χλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται. 
ν᾿ 1.) ΚἋ ἌΡ Ξ Ἐν - ).- ,ὔ τ Τρῳῇσιν δ᾽ ᾿Εχάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 

»τέχνον, ἐγὼ δειλή" τί νυ βείομαι αἰνὰ παϑοῦσα 

σεῦ ἀποτεϑνηῶτος; ὃ μοι νύχτας τὸ χαὶ ἡμαρ 

εὐχωλὴ χατὰ ἄστυ πελέσχεο, πᾶσί τ᾽ ὄνειαρ 

Τρωσί τε χαὶ Τοῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἱ σε ϑεὸν ὡς 

δειδέχατ᾽" ἢ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησϑα 

ζωὸς ἐών" νῦν αὖ ϑάνατος χαὶ μοῖρα χιχάνει."" 
5) ᾿ . ᾿ , )7η ἊΣ »ὕ , , 

ὃς ἕξφρρατο χλαίουσ ἄλοχος δ᾽ οὔ πώ τι πέπυστο 
« ᾿ 2 , [σὲ Β) ’ »ὕὔ, 3) λ ' 

Εχτορος" οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλϑὼν 
ΡΥ Β] «᾿ ἘΣ, «ς Ψ, ), η Ὁ [4 ἤγγειλ᾽, ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔχτοϑι μίμνε πυλάων. 

ἀλλ ἣ γ᾽ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 

δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ ϑρόνα ποικίλ᾽ ἔπασσεν. 
, ὶ2 2 “ 2 , Ἁ “ χέχλετο δ᾽ ἀμιφιπόλοισιν ἐυπλοχάμοις χατὰ δῶμα 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο 
ἢ φ “ΞΝ ντθτ ἢ γ ᾽ φᾷ Ξ " 

ΘΕΙΕΓΙ ΣΟΙ 9: 99: 481 βείοιιαι)] ΔΟ ἅ1Π1 οατὰθ ΑΥΒίδροο 

(υ. Γχιᾶίοῃ ΑΗΤ.. 1, ν. 419), βίομαι τοῖα; οἵ. Ο 194. ΠῚ 852. 

(0 719}Ὁ παϑοῦσα) Ἰἰρτὶ, τεχοῦσα οΟἸΙαῖο Σ ὅ4 ρυδοίογοαί ΑὐἹ- 

Βίδο 8. 492 ἀποτεϑνηζῶτος] ποπηιΠ}}, ἀπτοτεϑνῃῶτος τπιι8, ἀπτο- 

τεϑνειῶτος Α (η ϑιριαᾷ βερίο) ΟἸ) 811. 480 χαϊ] πομμμ]}} ἴῃ 

οἷβ Π, χέ ΠΌΡΙ Ια" 65. δὲ τη6]10168. 
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“Ἕχτορι ϑερμὰ λοετρὰ μάχης ἔχ γοστήσαντι" ΧΧΙ 
᾽ ΧΟ ΔΙ .9 ,ὔ [4 , “ἡ -“ 

γηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησεν, ὅ μὶιν μάλα τῆλε λοετρῶν 44 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος δάμασε γλαυχῶπις ᾿“ϑήνη. 

κωκυτοῦ δ᾽ ἤχουσε χαὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου" 

τῆς δ᾽ ἐλελίχϑη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔχπεσε χερκίς. 

ἣ δ᾽ αὖτις δμῳῇσιν ἐυπλοκάμοισι μετηύδα" 
« ’ {εἰ { . 2 δὲ 2 «ὔ γ Ρ ,ὔ τὰ 

»ϑδεῦτε, δύω μοι ἕπεσϑον" ἴδωμ᾽, ὅτιν᾽ ἔργα τέτυχται. 400 

αἰδοίης ἑχκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δέ μοι αὐτῇ 
, , 3} τς ΤΥ , ,ὔ Ἂν -“" στήϑεσι πάλλεται ἦτορ ἀνὰ στόμα, νέρϑε δὲ γοῦνα 

’ ΒῚ δ: δι, δὴ Γ' Ψ , 

πήγνυται" ἐγγὺς δή τι χακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν. 
ΒΡ} ἈΝ ΕΝ ᾽ 7 7 5 “ ὕὔ - 5) Νὴ , ᾿] »] -» 

αν γὰρ ἀπ οὔατος ξίη ἐμεῦ ἔπος ἀλλὰ μάλ᾽ αἰγῶς 

οι δείδω, μὴ δή μοι ϑρασὺν “Πχτορα δῖος ᾿αΑχιλλεὺς 4ὕ 
- ᾿ , ΄, ὔ ὶ ὶ 

μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίονδε δίηται 

χαὶ δή μιν χαταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, 
[9] 2 ΟΝ 2 Ν ) δ, 2.1. Ἧ -» , 2 δ» 
ἥ μιν ἔχεσχ᾽" ἐπεὶ οὔ ποτ᾽ ἐνὶ πληϑυὶ μένεν ἀνδρῶν, 

ἀλλὰ πολὺ προϑέεσχε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων.“ 
«κι ,ὔ ὔ ,ὔ Ἔν »ὕὔ ὡς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινόδι ἴση, 460 

σαλλομένη κραδίην" ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι χίον αὐτῇ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε χαὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον, 
,ὔ ,ὔ 7 ) ᾿ ,ὔ “. Ν 0 ΒῚ ,ὔ ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεϊ" τὸν δ᾽ ἐνόησεν 
ς ’ ͵ { ΄ ,ὔ, ὶ 7] [4 ἑλκόμενον πρόσϑεν πόλιος, ταχέες δέ μιν ἵπποι 

ἕλχον ἀχηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν. Δθῦ 

τὴν δὲ χατ᾿ ὀρϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐχάλυψεν, 
"ὕἷ ΡῚ 5] ᾿ »ἷ ῚΝ Ἁ . ,ὔ Ἕ ἤρισιε δ᾽ ἐξοπίσω, ἄπο δὲ ψυχὴν ἐχάπυσσεν 
τῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, 

444 ἔχ νοστησαντι) ἔχ νοστήσαντι πΟμΉΜΠῚ, ἐχνοστήσαντι ἈΠ] 

πὶ ΙΒ Ἄ(9: οἷ: Ε 157. 401 δέ μοι] Τἰρνὶ ΡΠ πα οἱ ορίϊπηϊ, ὃ 
Ω ἐμοὶ Ῥαιοῖ; οἷ, Θχθπιρ]α ατιὰθ 60] 6 οἱέ Τὰ ΠΟΙ ΗΠ. 188. 190. 
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ἄμπυκα χεχρύφαλόν τὲ ἰδὲ πλεχτὴν ἀναδέσμην “51 ΝΣ φ ν “ἔλοδι, Ί ἐ ῆ 

χρήδεμνόν 9᾽, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσὴ φροσδίτη 
7 -“ [σ , ΒῚ , 2. ὦ 

ἤματι τῷ, ὅτε μιν χορυϑαίολος ἡγάγεϑ'᾽ “Εχτωρ 
] Ὸς 2 ,ὕὔ 2 " ,ὔ ὔ σὺ 

ἐζ δόμου Πετίωνος, ἔπεὶ πόρε μυρία ξόνα. 
] Ν 7] γ ᾿" 2 ᾿ ς! 7 

ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν, 

αἵ ὃ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσϑαι. 
[4 3 -Ξ ᾿ Ξ ,, ἔν 4.5) , " ΕΑ Εν: τγ4 ἢ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἄμτσινυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, 

ἀμβλήδην γοάουσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔεισιεν" 
«“ Β] Α ὶ Ρ "ὔ ΄ὔ, 2 7 

» ἔχτορ, ἐγὼ δύστηνος. ἰῇ ἄρα γιγνόμεϑ᾽ αἴσῃ 

ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Π|ριάμου χατὰ δῶμα ΠΟ ΈΕΘΟΙ; “ οοίῃ. ἔρια, ΐ ἐτυ 
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάχῳ ὑληέσσῃ 

ἐν δόμῳ ᾿Πετίωγος, ὅ᾽ μ᾽ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐοῦσαν, 

δύσμορος αἰνόμορον" ὡς μὴ ὥφελλε τεχέσϑαι οθος “09 ς μῆ φδλλ 5 

γῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αἰδαο δόμους ὑπὸ χεύϑεσι γαίης 

ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἑνὶ πένϑεϊ λείπεις 

χήρην ἔν μεγάροισι. πάις δ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως, 
«' , , 5] .} » - "Ἀνὰ , ἰ- 2 Ν , ὃν τέχομεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι" οὔτε σὺ τούτῳ 

ἕσσεαι, “χτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ ϑάνες, οὔτε σοὶ οὗτος. 

ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν ᾿“'χαιῶν, 
λυ δλ ΙΝ, ν ’ὔ Ν ἤν Ὁ 2 Ψ αἰεί τοι τούτῳ γε πόγος χαὶ χήδε᾽ ὀπίσσω 

ἕσσοντ᾽ " ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρήσουσιν ἀρούρας. 

ἤμαρ δ᾽ ὀρφανιχκὸν παναφήλικα παῖδα τίϑησιν᾽ 
2 Ὁ» ς ,ὔ ὶ ἵν ᾺΧ ͵ πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί. 

δευόμενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάις ἐς πατρὸς ἑταίρους, 

410 χρυσῆ] ρΡΙονίαπο, χρυσὴ 1), χρυσέη το] απ. 416 γοάουσα) 

γοόωσα [1]. 4ττ γιγνόμεϑ' γεινόμεϑ'᾽ (ἴὰ ΑΟ) νϑὶ γινόμεϑ'᾽ 
ΤΟΥ]. 482 μὲν ᾿Αἰδαο] ΑἸῸ 8111, μέν δ᾽ Αἰδαο τοϊϊαπὶ ἴῃ οἷβ Ο. 

489 ἀπουρήσουσι»] Ρᾶτιοϊ ἴῃ οἷ Ο, ἀπουρίσ(σ)ουσιν ΑἸ) οθίοι; 

γ. Βυϊπηδηῃ Τ,6Χ]]. 1“, Ρ. 18 οἱ ΠΙΠΡΊΟΠ5. Ηομ. 6100. γοϑί!ρ᾽. 60]. ρΡ. 142. 



“7. ΤΕ, , 5 - 
Εχτορος ἀναίρεσις: Χ 

ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων ἄλλον δὲ χιτῶνος" ἄλλον μὲν χλαίνης ξί (λλ χ ς 

τῶν δ᾽ ἐλεησάντων χοτύλην τις τυτϑὸν ἐπέσχεν, 
7, , 2 δέ  Ε Ἶ Ἷ ὩΣ 5." δέ χείλεα μέν τ᾽ ἐδίην᾽ ὑπερῴην ὁ᾽ οὐχ ἐθίηνεν. 

τὸν δὲ καὶ ἀμφιϑαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξεν, 
Ν Ἀ νὶ 5 ν-ἷ » ,ὔ Ξ' 

χερσὶν πεπληγὼς χαὶ ὀγειδείοισιν ἐνίσσων 

νἔρρ᾽ οὕτως" οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν." 
᾽ὕ κὕ 3. “5 , ᾽ ΟΝ , 

δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάις ἐς μητέρα χήρην, 
3 ἵὰ «' Ν ὡ ς - 5) Ν ᾳ Ν 

““στυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 
Α Ἵ 2, Ἀὶ . ) “ , ᾿ ΤΩΝ τα μυελὸν οἷον ἔδεσχε χαὶ οἰῶν πίονα δημόν 

ΞῚ Ν «! 2 [σὲ [σ᾽ “ ,ὔ ’ὔ 

αὐτὰρ ὅϑ᾽ ὕπνος ἕλοι παύσαιτό τε νηπιαχεύων, 

εὕδεσχ᾽ ἐν λέχτροισιν, ἐν ἀγχαλίδεσσι τιϑήνγης, 

εὐνῇ ἕνι μαλακῇ, ϑαλέων ἐμπλησάμεγνος χῆρ. 

γῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάϑῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτών, 

᾿Αστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίχλησιν καλέουσιν" 

οἷος γάρ σφιν ἕρυσο πύλας χαὶ τείχεα μαχρά. 

γῦν δὲ σὲ μέν παρὰ γηυσὶ χορωνίσι νόσφι τοχήων 

᾿αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί χε χύνες χορέσωνται, 

γυμνόν᾽ ἀτάρ τοι εἵματ᾽ ἐνὲ μεγάροισι χέονται 
, ’ " , , ᾿ Ξ " λεπτά τὲ χαὶ χαρίεντα, τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν. 

ἀλλ᾽ ἦ τοι τόδε πάντα καταφλέξω πυρὶ χηλέῳ, 

οὐδὲν σοί γ᾽ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς, 

ἀλλὰ πρὸς Τρώων χαὶ Τρωιάδων χλέος εἶναι." 
«ι 2 ’, 2 3) Ν ὶλ , "Ὁ ὡς ἔφατο χλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυγαῖχες. 
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᾿Θ σὺ συ. 

ΙΛΙΆΔΟΣ Ὑ. 
ΘΖ. ΕΠ ΠΑ ΤΡΟΚἍ ΣΝ 

ΧΧΠ “Ως οἵ μὲν στενάχοντο χατὰ πτόλιν' αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 

ἐπεὶ δὴ νῆάς τε χαὶ ᾿Ελλήσποντον ἵχοντο, 
;Ὶ Ἀ » δ 3] 2 7 δὶ (αὶ "Ὶ δὶ - [4 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐσχίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕχαστος. 

Μυρμιδόνας δ᾽ οὐχ εἴα ἀποσχίδνασθϑαι ᾿αΑχιλλεύς, 

ἀλλ᾽ ὃ ) 

Μ|ὼυρμιδόνες ταχύπωλοι, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 295.: ΝῚ 5 “,.--- ἢ θη Ὁ 

σε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα" 
Ν ] ! 

ϑι 

μὴ δή πω ὑπ᾽ ὄχεσφι λυώμεϑθα μώνυχας ἵππου μη ὴ 2 σι ὀχξσφι κυῶ͵ ͵ χας «πποῦυς, 
ἀλλ᾽ αὐτοῖς ὕἵιποισι χαὶ ἅρμασιν ἄσσον ἰόντες 

Π|ῶτροχλον χλαίωμεν" ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. 
᾿- 2 Ἀ ΒῚ Υ 2 Β] - Ψ. ΄, 

10 αὐτὰρ ἐπεί χ᾽ ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο, 

ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες.“ 
« », ὉΞ « 9.4 5 ΚῚΣ ἔϑυϑλρς 1). 2 , ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ὥμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ᾿Αχιλλεύς. 

[4] Ὶ ΑΥ Ν ᾿Ὶ ) ἡ »ὕ «, οἱ δὲ τρὶς περὶ νεχρὸν ἐύτριχας ἤλασαν ἵππους 
μυρόμεγοι" μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσεν. 

ὶ 4 ,ὔ ὶχ » -“ ι δεύοντο ψάμαϑοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 
͵ὔ " -" Ἁ ’, ’ "ἢ δάχρυσι" τοῖον γὰρ πόϑεον μήστωρα φόβοιο. 
-» Ἁ .᾿ ς ΄Ό 5} τς - , 

τοῖσι δὲ Π|ηλείδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 

χεῖρας ἔτ᾽ ἀνδροφόνους ϑέμενος στήϑεσσιν ἑταίρου" 

»χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, χαὶ εἰν ᾿Τἰδαο δόμοισιν" 

50 πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιϑεν ὑπέστην, 

“Ἔχτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν χυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι., 
δώδεχα δὲ προπάροιϑε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 

Τρώων ἀγλαὰ τέχνα, σέϑεν χταμένοιο χολωϑείς.“ 

ἢ δα, καὶ “Εχτορα δῖον ἀειχέα μήδετο ἔργα Το ἡ ἜΣ ῸΥ “πῇ γον 
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πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 
ΒΡ] ᾿ «' »ἐ Ὁ7] 2 2 , [6 ἐν χογίῃς. οἱ δ᾽ ἔντε᾽ ἀφωπλίζοντο ἕκαστος 

, Ἧ ’ ἊΣ ς ,ὔ [4 

χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ᾽ ὑψηχέας ἵππους, 

χὰδ δ᾽ ἷζον παρὰ νηὶ ποδώκεος “ἰαχίδαο 

μυρίοι: αὐτὰρ ὃ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ. 
Ν } ’ ἘΝ Ν 2 ,ὔ, η. ᾿) Α ὶ 7 πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχϑεον ἀμφὶ σιδήρῳ 

σφαζόμενοι, πολλοὶ δ᾽ ὄιες καὶ μηκάδες αἷγες" 

πολλοὶ δ᾽ ἀργιόδοντες ὕες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ 
τ ’ . ᾿Ὶ «ς ΄ 

εὐόμεξγοι ταγνύογτο διὰ φλογὸς ᾿Πρφαίστοιο" 
, 3. Ὁ . ,ὕ , , γἥ πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ νέχυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα. 

2 Ν ’ Ρ᾽ ἡ .," 

αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα 11ηλεΐωνα 

εἰς ᾿4γαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες ᾿Αχαιῶν, 

σπουδῇ παρπεπιϑόντες ἑταίρου χωόμενον χῆρ. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην ᾿“γαμέμνονος ἴξον ἰόντες, 

αὐτίχα κηρύχεσσι λιγυφϑόγγοισι χέλευσαν 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίϑοιεν ἐκ Ν Ἵ οι 2) ) χα 

Πηλείδην λούσασϑαι ἄπο βρότον αἱματόεντα. 
ἸΒΕΘα « δὰ Ὁ » - ,, δ᾽ {ΠΕ ῸΞ », ᾿Ξ αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἕπι δ᾽ ὅρχον ὄμοσσεν 

2 ᾿᾽ Ζῇ 2 « ἐν ϑ -“ [4 ,- Ν "ἷὕ ᾿Ξ »οὐ μὰ Ζῆν᾽, ὅς τίς τε ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

οὐ ϑέμις ἐστὶ λοεερὰ καρήατος ἄσσον ἱχέσϑααι, 

πρίν γ᾽ ἐνὶ 16 λον ϑέ πυρὶ σῆμά χεῦ οίν γ᾽ ἐνὲ ΠΠ]}άτροκλον ϑέμεγναι πυρὶ σῆμά τὲ χεῦαι 

χείρασϑαί τε κόμην" ἐπεὶ οὔ μ᾽ ἔτι δεύτερον ὧδε 
« » ΒΡ. 7 7) - , ᾿ ἵξετ ἄχος χραδίην, ὄφρα ζωοῖσι μετείω. 

ἀλλ᾽ ἡ τοι νῦν μὲν στυγερῇ πειϑώ μενα δαιτί: 

ἠῶϑεν δ᾽ ὄτρυνον, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμινον, 
[φὶ 5] δ) ,, , ,ὔ . 2 2 Ν 

ὕλην τ΄ ἀξέμενα! παρά τε σχέμεν, δσσ᾽ ἐπιεικὲς 
Η 2)» , ᾿Ξ Ν ΄ὔ . , Η γεχρὸν ἔχοντα νέεσϑαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 

ὅ0 σχέμιε»}}] σχεῖν 1100]. ὅσσ] ΔΟ, δο᾽ Ὁ, ὧς τοϊαυ!. 
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ὄφρ᾽ ἡ τοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ 

ϑᾶσσον ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν, λαοὶ δ᾽ ἐπὶ ἔργα τράπωνται." 

ὡς ἔφαϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο. 
ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕχαστοι 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 
2 Ν ΕΕ ν ’ ᾿ 2 ’ 2 2, [4 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕγτο, 

οἱ μὲν χαχχείοντες ἔβαν χλισίηνδε ἕχαστος. 

71ηλείδης δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 

κεῖτο βαρὺ στενάχων πολέσιν μετὰ Μιυρμιδόνεσσιν 
2 - «“ »" 2 2 2 2 , ᾽“΄ 

ἐν χαϑαρῷ, ὅϑι κύματ᾽ ἐπ᾿ ἠιόνος χλύζεσχον. 
ΟῚ δ « δ ’ , τι 

εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ, 
οὶ 2 ’ὔ ,η δ ,ὔ 7 -“ ἥδυμος ἀιιφιχυϑείς --- μάλα γὰρ χάμε φαίδιμα γυῖα 

“Ἕχτορ᾽ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν ---, 

ἦλϑε δ᾽ ἔπι ψυχὴ ΠΠατροχλῆος δειλοῖο, 
, 2 ΟῚ -" , " 2, »Ὶ9 Ρ] » πάντ᾽ αὐτῷ μέγεϑός τὲ χαὶ ὄμματα κάλ᾽ ἐικυῖα 

χαὶ φωνήν, χαὶ τοῖα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο. 
- 5,55 πε τον “ , ᾿ - ", ᾿ 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς χαί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν 

»ξὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ, ᾿Αχιλλεῦ" 
ΡῚ , πα, 2 " δ 5] Ν ΄ 

οὐ μέν μευ ζώοντος ἀχήδεες, ἀλλὰ ϑαγόντος. 

ϑάπτε μὲ ὅττι τάχιστα, πύλας ᾿Αΐδαο περήσω. 

τῆλέ μὲ εἴργουσι ψυχαί, εἴδωλα χαμόντων, 

οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, 

ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς ΄4ιδος δῶ. 
7ὔ Ψ . “,.3 2η “ Β 2 . "5 ΟῚ καί μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽, ὀλοφύρομαι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὔτις 

δῦ ἕχαστοι] 1ἰδνῖ; ΟἹ ραίαθατη. τηπίϑηπιη 6556. αὐ Η 100, 

Βθρα οἵ. 1 88. 08 ἥδυμος) χήδυμος τι Π|06ν, γήδυμος ΟΘἰε 1. 

τ0 ἀχήδεες) ἀχήδεις (δχήδεις τιπτ|8) ΠΥ]. Τ1 μὲ ὅττι τάχιστα) 

ΠΡ], μ᾽ ὅπως ὥχιστα οουϊοοϊέ Οομοί αν. 1Τιθοῖ. (1854) Ρ. 682; 56 

ΟΕ. Ζ 510) Χ ΤΌ τς 
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γίσσομαι ἐξ ᾿Τἰδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε. ΧΧΙΤΠ 

οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευϑεν ἑταίρων 

βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομιεεν, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν χὴρ 
οΣ ,ὔ ’ «! 4 ,, ’ ἀμφέχανε στυγερή, ἧϊ περ λάχε γιγνόμενόν περ. 

καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿αΑχιλλεῦ, 80 
, «», Γ 2 ,ὔ Ρ) ’, τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσϑαι. 

"ὕὔ , 2 7 δὴ .» , ,ὕὔ ,ὔ ἄλλο δέ τοι ἐρέω χαὶ ἐφήσομαι, αἴ χε πίϑηαι" 

μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευϑε τιϑήμεναι ὀστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 
Ὁ) 2 ς - ς 2 Ἁ 2 ς ,ὔ ΝᾺ ἀλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς ἐτράφην περ ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, 

εὐτέ μὲ τυτϑὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Οπόεντος 8ὅ 

ἤγαγεν ὑμέτερόνδ᾽ ἀνδροχτασίης ὕπο λυγρῆς 

ἤματι τῷ, ὅτε παῖδα χατέχτανον μφιδάμαντος 

γήπιος, οὐχ ἐϑέλων, ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωϑείς. 

ἔνϑα μὲ δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα 11ηλεὺς 
2 ,ὕὔ ΩΣ ΒΡ] ὶ Ἃ Ἁ ᾿Ὶ ,ὔ 2 5) ’ὔ ἕτραφέ τ᾽ ἐνδυχέως χαὶ σὸν ϑεράποντ᾽ ὀνόμηγεν. 90 

ὶν " 2 ,ὔ - ς Ὰ Ἁ 2 ΓΑ Α δὲ χαὶ ὀστέα νῶιν ὅὁμιὴ σορὸς ἀμφιχαλύπτοι 

[χούσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ ].“" 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς" 

»τίπτε μοι, ἠϑείη κεφαλή, δεῦρ᾽ εἰλήλουϑας 

καί μοι ταῦτα ἕχαστ᾽ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι 9ὅ 
Ἂ ὴ23 2 , " κἢ ς Ἁ Ὶ ’ὔ πάντα μάλ᾽ ἐχτελέω χαὶ πείσομαι, ὡς σὺ χελεύεις. 

-ρ , . " ᾿ ᾿ ᾿ Ἷ , 

{0 γνίσσομαι] Ῥϑιοὶ, γνίσομαι Ρ]οΡΊ 6. ἴῃ οἷβ ΔΟ]), γνεισσομίαι 

ΞγΥ. 19 γιγνόμενόν] γεινόμενόν ἸἸὈν]. 81 εὐγφενέων) ἘΠ Δ ΠτΙΒ 

οὐ ΑΥβίορΠαπθ5, δ τθοθρὶῦ ΒΕ Ι κου 5, εὐηγενέων ν᾿; οἷ. 1] 421. 

84 ἐτράφην σπξρ] ΑΙ) ἅ1Π; τ ΤΠ ἴῃ οἷ5. ὅυυ. Ο, οἱ 

Δαἀβουρίθππι ἴθ ΔΑ; ὡς δ᾽ διιοῦ ἐτράφομέν στξρ ὁοηϊθοῖς Βα ΠᾺ ΠῈ, 

Αὐβίν]. Οὐ θοι. ϑργϑο]]. 8114. 90 ἐτραφέ τ Ρ]ουίαπο ἴῃ εἷ8. Δ), 

ἔτρεφέ τ᾽ ραιποὶ ΠΡ οὐ Αθβοθίμθϑ ἴθ ΤΊμΡΟΙ. 149, ἔτγρεφ᾽ Ὁ. 
92] οΟἸ]αΐο ὦ 14 ἀδιηηαν ΑΥἸΒΙΔΡΌΠτΙΒ. 
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ΧΧΙΠ ἀλλά μοι ἄσσον στῆϑι" μίνυνϑά πὲρ ἀμφιβαλόντε 

ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο.“ 

ὡς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν, 

100 οὐ δ᾽ ἔλαβε ψυχὴ δὲ κατὰ χϑονὸς ἠύτε χαπνὸς 

ὥχετο τετριγυῖα. ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺ Ὁ χ ογο τς Ψ ὑοῦ χ 9 
χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδγὸν ἔεισιεν" 

»ὦ πόποι, ἡ ῥά τις ἔστι χαὶ εἰν ᾿4ἰδαο δόμοισιν 

ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐχ ἔνι πάμπαν" 

το παγγυχίη γάρ μοι Π͵Ἂατροχλῆος δειλοῖο 

ινυχὴ ἐφεστήχει γοάουσά τε μυρομένη τὲ 

καί μοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν, ἔικτο δὲ ϑέσκελον αὐτῷ.“ 
«ι , » Χ - ς εν χῇ ΟΥ̓ ΄ . ὡς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὕφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο 

μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Πὼς 
) ἈΝ ὩΣ 2 ,ὔ Ρ᾿ ᾿ - ,ὔ 3) ,ὕ 110 ἀμφὶ γνέχυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ χρείων ᾿“γαμέμνων 

οὐρῆάς τ᾽ ὥτρυνε χαὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην 

πάντοϑεν ἐκ χλισιῶν" ἐπὶ δ᾽ ἀνὴρ ἐσϑλὸς ὀρώρει 
7 ΄ὔ , ᾽ , γ χτὶ ᾿ς 
ΜἜὮηριόνης, ϑεράπων ἀγαπήνορος ᾿Ιδομενῆος. 

[4] 9 ἡ» ς ΄ , ΕῚ δ 2, οἱ δ᾽ ἴσαν ὑλοτόμους πελέχεας ἐν χερσὶν ἔχοντες 

11 σειράς τ᾽ εὐπλέχτους" πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες χίον αὐτῶν. 
ν )Κ» , , , , ’ πν ἐΣ 

πολλὰ δ᾽ ἄναντα χάταντα πάραντά τε δόχμιά τ᾽ ἤλϑον. 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ χνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴ]δης, 
2) ΓΟ ΟΣ »ἢἤ{ - ς ,ὔ , “. - 

αὐτίχ᾽ ἄρα δοῦς ὑψικόμους ταναήχεϊ χαλκῷ 

τάμγον ἐπειγόμενοι" ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι 
120 πῖπτον. τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες ᾿4χαιοὶ 

2 ὶ ς ΄ ἫΝ Ὁ ΄, Ων ὶ τ ἔχδεον ἡμιόνων" ταὶ δὲ χϑόνα ποσσὶ δατεῦντο 

ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ δωπήια πυκνά. 
πάντες δ᾽ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον" ὡς γὰρ ἀνώγει 

100 οὐ δ᾽ οὐδ᾽ 1101]. 106 γοάουσά) γοόωσά Ἰἰθυ]. 
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Ἵ , , 3 , 2 “ 
Μηριόνης ϑεράπων ἀγαπήνορος ᾿Ιδομενῆος. 

Ἂ, Ὁ 5 7555) 5) 2 ᾽ - , ΒΡ] ’ 7 2 ΔΩ, ΒΟ υ Ν κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ ἀχτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 
φρόάσσατο Π]ατρόκλῳ μέγα ἠρίον ἠδὲ οἵ αὐτῷ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παραχάββαλον ἄσπετον ὕλην ΣΝ ΄ ΄ 7 . ς ν νυ νὩ, "ἢ ᾽ 

ἥατ᾽ ἄρ᾽ αὖϑι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοτπτολέμοισι χέλευσεν 
.΄ - κ᾿ ὶ 

χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ᾽ ὑπ᾽ ὄχεσφιν ἕχαστον 
[42 5: «! 1» γὔ Ἁ 2 ’ὔ 2 ϑι 

ἵππους" οἵ δ᾽ ὥρνυτο χαὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον, 

ἂν δ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε. 
Ἷ Ἀ «ς - ὔ ΨῚ ’ [5 « - 

πρόσϑε μὲν ἱππῆες, μέτα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν, 

μυρίοι" ἐν δὲ μέσοισι φέρον Π]|άτροχλον ἑταῖροι -- 
ϑοιξὶ δὲ πάντα νέκυν χαταείνυσαν, ὃς ἐπέβαλλον 

χειρόμενοι ---, ὄπιϑεν δὲ χάρη ἔχε δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
Ἂ , ἘΠ Τὴ ᾿ 2 , , Ἅ 5) Ψ" Ἷ ἀχνύμενος" ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾽ "Τιδόσδε. 

οἱ δ᾽ ὅτε χῶρον ἵκανον, ὅϑι σφίσι πέφραδ᾽ ᾿Αχιλλεύς, 

χάτϑεσαν" αἶψα δέ οἱ μεγοεικέα γνήεον ὕλην. 

ἔνϑ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿αΑχιλλεύς" 
ν ΒΡ] ’ Ὁ Ἁ 2 ’ὔ Υ. » στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς ξανϑὴν ἀπεχείρατο χαίτην, 

τήν δὰ Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεϑάουσαν. 
2 , ἡῦνε σῚ » δὲ Δ ΡΝ "]΄ ΄ εἰ ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἴπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον 

»“Φπερχεί᾽, ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο 1]ηλεύς, 
ἈΞ »" , ’ , 5. - ,ἦ -" κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

’, ’ ,ὔ ς", » «ς Ἁ ς ’ 

σοί τὲ χόμην χερέειν ῥέξειν ϑ᾽ ἱερὴν ἑχατόμβην, 
Ἷ, .) 2») Ἷ 2 ) ΄ -“) ς« ’ πεντήχοντα δ᾽ ἔνορχα πάρ᾽ αὐτόϑι μῆλ᾽ ἱερεύσειν 

128 ἥατ᾽] εἴατ᾽ Ο, εἴατ᾽ Ὁ, εἴατ᾽ τοϊα. 180 χαταείνυσαν) 
ΑὐἹβίδνοπιβ, χαταξδίνυον ΠΡ ἴθ γθ οὐηπμθβ, χαταξίλυον τιπτι5, αοα οοιῃ- 

ΤΠΘΙ ΠΟΤ αΥἱς οἰΐϊαιη ΠΑ ΥΤΉΙΙΒ. 142 τηλεϑάουσαν) τηλεϑόωσαν 1ἰθΥ]. 

141 πάρ᾽ αὐτόϑι] ν. γνδοῖ, 8. τ, Π, 6; παρ᾽ αὐτόϑι Ἰἰργὶ ορεπηϊ, 

παρ αὐτόφι οοτηρ] 68, παρ᾽ αὖϑι ἀππ|5, παρ᾽ αὐτίχα 1), τεαραυτίχα 

180 

140 
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Ἢ 

ΧΧΠῚ ἐς πηγάς, ὅϑι τοι τέμενος βωμός τε ϑυήεις. ἷ 

ὡς ἠρᾶϑ'᾽ ὃ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐχ ἐτέλεσσας. 
.) 

180 γῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

Π|2Ὼατρόκλῳ ἥρωι κόμην ὀπάσαιμι φέρεσϑαι."" 
«ι 2 Ν Ξ3 Ν 7} ς , ,ὔ ὡς εἰπὼν ἔν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο 

ϑῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. Ἷ 
, ’ὔ 2 ) ,7ὔ Ρ , ΒῚ Ψ, χαί νύ κ᾽ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 

1ὅ5 εἰ μὴ ᾿αχιλλεὺς αἶνν᾽ ᾿“γαμέμνονι εἶπε παραστάς" 
2 ““ Ν , , , Χ 2 »-: 

»Ατρεΐδη --- σοὶ γάρ τὲ μάλιστά γε λαὸς ᾿Αχαιῶν ͵ 

πείσονται μύϑοισι --- γόοιο μὲν ἔστι χαὶ ἀσαι" Ι 

γῦν δ᾽ ἀπὸ πυρχαϊῆς σχέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχϑι 

ὅπλεσϑαι. τάδε δ᾽ ἀιιφριπονησόμεϑ', οἷσι μάλιστα 
, ΄ὔ 2 , δ᾿ . δ᾽ [σ ΣΝ δ 2, , Ὡ 

160 κήδεός ἐστι νέκυς" παρὰ οἱ τ᾽ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄχουσεν ἄναξ ἀνδρῶν “γαμέμνων 
δ " " Ν γα͵ “ , 

αὐτίχα λαὸν μὲν σχέδασεν χατὰ νῆας ἐίσας" 

χηδεμόνες δὲ παρ᾽ αὖϑι μένον καὶ νήεον ὕλην, 

ποίησαν δὲ πυρὴν ἑχατόμπεδον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 

Ὁ ἂν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεχρὸν ϑέσαν ἀχνύμενοι χῆρ 100 πυρῇ “ δ χΡυ͵ (η9. 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα χαὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς Ὶ 
, ᾿ - ", , ν ἽΣ Ψον 5. , 

πρόσϑε πυρῆς ἔδερόν τὲ χαὶ ἄμφεπον" ἐκ δ᾽ ἄρα πάντων 

δημὸν ἑλὼν ἐχάλυψε νέκυν μεγάϑυμος ᾿Αχιλλεὺς 

ἐς πόδας ἐχ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει 7 φαλὴς, πες ς | Ἴς ἐ 
1τὸ ἐν δ᾽ ἐτίϑει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας, ᾿ 

πρὸς λέχεα χλίνων᾽" πίσυρας δ᾽ ἐριαύχενας ἵπποὺς [ 

ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ, μεγάλα στεναχίζων. 

ἐννέα τῷ γε ἄναχτι τραπεζῆες χύνες ἦσαν" Ἷ 

Δαβουρίαθη 'θ ἃ. Οἷ. Ν 42. 108 παρ αὖϑι] παραῦϑι ἰγτδ5. ἴπ΄ 
. τ , τὴ . . . ἢ 

εἷβ. Α1).. 104 ἑχατόμπεδον)] ἐχατόμποδον Ῥᾶιοὶ ὃχ αθίθυ ον θτ8... 
Ἢ 
" 
᾿ 
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᾿χαὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας, ΧΧΙΠ 

δώδεκα δὲ Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσϑλοὺς 175 

᾿ χαλχῷ δηιόων" κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα. 
ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον, ὄφρα γέμιοιτο. 

ὥμωξέν τ᾿ ἄρ᾽ ἕπειτα, φίλον τ᾽ ὀγόιε γὲν ἑταῖρον" 
9, 9 ) φ ἢ Ή Ν 

»χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροχλε, καὶ εἰν ᾿Ἵἰδαο δόμοισιν" 

᾿πάντα γὰρ ἤδη τοι τετελεσμένα ὥς περ ὑπέστην. 180 

᾿ δώδεκα μὲν Τρώων μεγαϑύμων υἱέας ἐσϑλοὺς 

'τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσϑίει" “Εχτορα δ᾽ οὔ τι 

δώσω Π]|ριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ χύνεσσιν."“" 
«ι Ἂ-- 3. ΝᾺ ,ὔ Β οὴ ΨῚ 2 Λ 5: ,ὕ 

ὡς φάτ᾽ ἀπειλήσας" τὸν δ᾽ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο. 
Ι ἃ 5 τ ’ δ » ν , 2 , 
᾿ ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλχκε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 18 

ἤματα καὶ νύχτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ 

᾿ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων" 

᾿τῷ δ᾽ ἔπι κυάνεον νέφος ἤγαγε «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων 

᾿οὐρανόϑεν πεδίονδε, χάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα, 

ὅσσον ἕπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠξλίοιο 190 

᾿ σχήλει᾽ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν. 

οὐ δὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐχαίδτο τεϑνηῶτος. 

᾿ἔνϑ'᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

᾿ στὰς ἀπάνευϑε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ᾽ ἀνέμοισιν 
σι ᾿Βορρῇ καὶ Ζεφύρῳ καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά" 19 

πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέταϊ λιτάνευεν 

118 φίλον τῇ ΟἿ), φίλον δ᾽ οοίοι!; οἷ. Καὶ ὅ22. 42 691. 
180 τετελεσμένα ὥς ττερ] τελέω τὰ πάροιϑεν 4111}; οἷ, ρῬνδρῇ. 

ΓΒ 4,1, 2. 192 οὐ δὲ] οὐδὲ 1100]; αἰδίαπχοναῦ Πθγηθ. τεϑγνηῶ- 
᾿ τος] ρϑιοὶ, τεϑγειῶτος ρ]ουΐαιιθ ἰῃ οἷβ ἃ (0 βιρναὰ βουρίου ΟΠ) ὅν. 

190 Βορρῇ!] Βορέῃ Ἰἰῦν], ον οχὶς ὅδοθθ: οἵ, 1 ὅ. ὑσιίσχετο) 
᾿ Ῥαιοὶ ἴῃ οἷβ ΑΟ, ὑπέσχετο οθίοι!; ν. Υ̓ 84. 

Ηοπιθυὶ 1185. 0]. 11. 18 
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λον Φυπ κὺ τ 

ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεϑοίατο νεχροὶ 

ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὠκέα δ᾽ ᾿ἴρις 

ἀράων ἀΐουσα μετάγγελλος ἢλϑ'᾽ ἀνέμοισιν. 
τὐσίῥννοον οἱ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἁϑρόοι ἔνδον 

" » ὥνσυ τ αὐξιο ἐν αν, 

εἰλαπίνην δαίνυντο" ϑέουσα δὲ ᾿Ιρις ἐπέστη 

βηλῷ ἔπι λιϑέῳ. τοὶ δ᾽ ὡς ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν, 
« τϑνι 

, γ , , , , 2 Ὄλ 1Ὸ) ᾿ 
σιάντες ἀνήιξαν χαλεόν τὸ μιν εἰς ξ ἕχαστος. ἣ 

ἣ δ᾽ αὖϑ' ἕζεσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μὔϑον" ͵ 

»οὐχ ἕδος" εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ᾽ ᾿χεαγοῖο ῥέεϑρα, 

αἰϑιόπων ἐς γαῖαν, ὅϑι ῥέζουσ᾽ ἑκατόμβας 

ἀϑανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν. 

ἀλλ᾽ ᾿“χιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον χελαδεινὸν 

ἐλϑεῖν ἀρᾶται, καὶ ὑπίσχεται ἱερὰ καλά, 

ὄφρα πυρὴν ὄρσητε χαήμεναι, ἡ ἔνι κεῖται 

ΠΙ|άτροχλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν ᾿Ἥ'χαιοί.““ 
«" ᾿ 5) ἄγ τι αἰ ᾿ ἘΠ ἘΣ , ᾿ ᾿ Κϑι στον 
ἢ μὲν αρ ὡς ειστουσ ἀπεβήσετο τοι ὁ ορεοντο 

τω πο σ Ῥ αν ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, νέφεα χλονέοντε πάροιϑεν. 

αἶψα δὲ πόντον ἵχανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα 

πγοιῇ ὕπο λιγυρῇ" Τροίην δ᾽ ἐρίβωλον ἱχέσϑην. 

ἃ 

Ἵ 

' 
ἐν δὲ πυρῇ πεσέτην" μέγα δ᾽ ἴαχε ϑεσπιδαὲς πῦρ. 

παννύχιοι δ᾽ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ᾽ ἔβαλλον, 

φυσῶντες λιγέως" ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς ᾿αχιλλεὺς 

χρυσέου ἐκ χρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

οἶνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν, ἢ 
».} 
Ἢ 
ἡ ψυχὴν κιχλήσχων ΠΙἊατροχλῆος δειλοῖο. 

191 ἐλϑέμεν)] Δ) ὅγι. 411], ὀλϑεῖν φαιοὶ ἷἱπ οἷβ Ὁ, οἵ ἢ 

βου έπηι ἴῃ ἃ. - 199 μεγάγγελος] μετ᾿ ἄγγελος τὰ] ἰπ οἷβ. ΟΠ 

αποά τθοθροιαΐ ἤρυπο; οἷ, 144. 220 ἀφυσσόμενος] ρᾶποϊ, ἀφυσ-, 

σάμεγος (Ο ϑι0 18 α ΒΟΙΡίοΟ ἴῃ Α) οθίθι!; οἵ. 1 295. 221 Πα- 
Ὁ 

βου ϑορν χε 

ΡΟ 



.,,΄9ϑλα ἐπὶ Πατρόχλῳ: Ψ 2τῦ 

΄ς Ἷκ ᾿ “δ ἐν ᾿Ὶ , 2 , ΄, 
ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα χαίων 

, « { Α ὁ . ) , - “ψυμφίου, ὅς τε ϑανὼν δειλοὺς ἀχκάχησε τοχῆας, 
᾿ [4] 2 ν᾽ ς , 2 λε 2 ,ὔ 7ὔ 

ὡς ᾿Αχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα χαίων, 
.- “..}) . "Ὁ. 

ἑρπύζων παρὰ πυρχαΐϊήν, ἁδινὰ στεναχίζων. 

ἦμος ἑωσφόρος εἶσι φάος ἐρέων ἐπὶ γαῖαν, 

ὅν τὲ μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ᾿Ηώς, 

τῆμος πυρχαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. 

οἱ δ᾽ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἔβαν οἰκόνδε νέεσϑαι 

᾿Θρηίχιον χατὰ πόντον" ὃ δ᾽ ἔστενεν οἴδιιατι ϑύων. 

, ]Π]ηλεΐδης δ᾽ ἀπὸ πυρχαϊῆς ἑτέρωσε λιασϑεὶς 

᾿ κλίνϑη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν. 
[9 2 ΕΣ ΣΟῚ .“"» ΒῚ ,ὔ ) 8 Ξ 

οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέϑοντο 

᾿ τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν. 
] 

᾿ ἕζετο δ᾽ ὀρϑωϑεὶς καί σφεας πρὸς μῦϑον ξειπεν" 

»“]τρεϊδη τε χαὶ ἄλλοι ἀριστῆες ΠΙ]Ὠαναχαιῶν, 

πρῶτον μὲν χατὰ πυρχαϊὴν σβέσατ᾽ αἴϑοπι οἴνῳ 

πᾶσαν, ὁπόσσον ἕπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 

᾿ ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν, 

δὺ διαγιγνώσχοντες. ἀριφραδέα δὲ τέτυκται" 
"59 , ἢ γ Ξ ν τ δ9,...5) ΠΕ ᾿ ἐν μέσσῃ γὰρ ἔκειτο πυρῇ, τοὶ δ᾽ ἄλλοι ἄνευϑεν 

᾿ ἐσχατιῇ καίοντ᾽, ἐπιμὶξ ἵπποι τὲ καὶ ἄνδρες. 
᾿ χαὶ τὰ μὲν ἐν χρυσῇ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ 

ϑείομεν, εἰς ὃ χὲν αὐτὸς ἐγὼν ἌἍτδι κεύϑωμαι. 

Ι τύμβον δ᾽ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσϑαι ἄνωγα, 

᾿ τροχλῆος] 1100], Πατροχλέεος Νάιοκ, τἴ ἀοΙθαξ νϑύϑιιπι ἀοαθοαΒ.}- 

᾿πραπὶ (ν. ΒΡί. 99 [1811] Ρ. 38); ὁΐ. ριδθῖ. 8.2, ΠῚ, 6. 226 ἡμοο) 

ἥμος δ᾽ 1|0ν], δ᾽ ἀδΙανῖ ΟἸιυ δύ πιβιιθ. ΒΟ 110 ΒΒ ἃ Θ΄ 1: οἵ. ν 99. 

φάος] φόως 1]. 242 χκαίοντ᾽, ἐπιμὶξ] οοιημνα ροβι Το ἴον: 

Εἰ... 595. 248 χρυσῇ] χρυσέῃ 1ἰΡν]. 
18: 

ΧΧΙΠΙ 

τῷ [Ὧ] οι 

τῷ ὧν σι 



ιἑ 

᾿ 

Ἵ Ὶ 
210 Φ; .,3ϑλὰα ἐπὶ Πατρόκλῳ ΐ Ἶ 

᾿ 

ἱ ΧΧΠῚ ἀλλ᾽ ἐπιειχέα τοῖον" ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ᾿Αχαιοὶ 

εὐρύν ϑ᾽ ὑψηλόν τε τιϑήμεναι, οἱ χεν ἐμεῖο 

δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυχληῖσι λίπησϑε."" 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἐπίϑοντο ποδώκεϊ 1{ηλεΐωνι. 

5ῦ0 πρῶτον μὲν χατὰ πυρχαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ, 

ὅσσον ἔπι φλὸξ ἦλϑε. βαϑεῖα δὲ χάππεσε τέφρη. 
κλαίοντες δ᾽ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ 
ἄλλεγον ἐς χρυσὴν φιάλην καὶ δίπλακα δημόν, 

ἐν χλισίῃσι δὲ ϑέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν. 

τοργώσαντο δὲ σῆμα ϑεμείλιά τὲ προβάλοντο 

ἀμφὶ πυρήν᾽ εἶἰϑαρ δὲ χυτὴν ἔπι γαῖαν ἔχευαν. 

ΌΘ σι οι 

χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν χίον. αὐτὰρ ᾿αἰχιλλεὺς 

αὐτοῦ λαὸν ἔρυχε χαὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα" 

γηῶν δ᾽ ἔχφερ᾽ ἄεϑλα, λέβητάς τε τρίποδάς τε 

500 ἵππους 9᾽ ἡμιόνους τε βοῶν τ᾽ ἴφϑιμα κάρηνα 

ἠδὲ γυναῖχας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον. 

ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώχεσιν ἀγλά᾽ ἄεϑλα 

ϑῆχε, γυναῖχ᾽ ἀγαγέσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαν 

καὶ τρίποδ᾽ οὐατόεντα δυωχαιειχοσίμετρον 
τῷ 55 σι 

- , -ΥΒΕΝΟῚ ΘᾺ. - ΄ [4 .,΄ 
τῷ πρώτῳ: ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔϑηχεν 

« Ἀν 

ἑξετέ ἀδιιήτην, βρέφος ἡμίονον κυέουσαγ" 

348 πολυχληῖσι)] πολυχληίσι, σπτολυχληισι 5ἰπριη] Π0ν], πολυ- 
; ν οἦ Ὦ " " “,.τῇ- " ἡ, 12) . “Υ ῃ “ 4 ἢ χλήισι ΘΘἰ6:1. 258 χρυσῆν] χρύσην Δ, χρυσὴν 1), χρυσξὴν (χρυ- αὶ 

’ . . ς ἘΞ 5 . ! 

σίην ὉΠῚ15) 16]|1απ. 262 ἐπηεῦσι»] 1101; τινὲς ἵπποισι: 5080]. Υ. 

208 γυναῖχ᾽ ἀγαγέσϑαι] Βεπίογ, γυγαῖχα ἄγεσϑαι Τρ]. ἔργα 
Ἅ - 5). ΦΎΕΙΝ ΒῚ - 5 . Ἴ , Ὕ ᾿ 

ἰδυῖαν] ξογ᾽ (ἔργα τππ5) εἰδυῖαν ΠΡ 1]. 204 οὐατόεντα] ὠτώεντα 

101, απ δηΐο οοΥροχὶΐ Ηθυπθ: τ. Νδιιοῖς ΒΡί. ὃ ρΡ. 418 οἵ 
ΙΓ καὶ Β ΄ - 2 οὗ. Ψ 518. 2606 ἕξετέ)] Α οὶ ἨΗριοάίαπο (Δα Β 165), ἑξέτε 

ΟΘΙΘΡῚ ΠΡ οἴπὴ Ῥίοϊθιηθθο Αβοδ]οηϊία. Οἵ, ΦΨ' 658. 



᾿Θ “ι΄ «᾿ ᾿,49λα ἐπὶ Πατρόχλῳ: Ψ' 

αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον χατέϑηχε λέβητα 

; χαλόν, τέσσαρα μέτρα χεχανδότα, λευχὸν ἔτ᾽ αὔτως" 

"τῷ δὲ τετάρτῳ ϑῆχε δύω χρυσοῖο τάλαντα, 
, 2 2 , ’ Ἄ; Τὰ ὕὔ 

πέμπτῳ δ᾽ ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηχεν. 

᾿στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿Αργεΐοισιν ἔειπεν" 

»ΑΙτρεΐδη τὲ καὶ ἄλλοι ἐυχνήμιδες ᾿ἡχαιοί, 

ἱππῆας τάδ᾽ ἄεϑλα δεδεγ μένα χεῖτ᾽ ἐν ἀγῶγι. 

"δἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεϑλεύοιμιεν ᾿“'χαιοί, 
" ΩΝ 5) Σ ᾿ - Χ , ἣ , Ἂ 
ἦ τ᾿ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν χλισίηνδε φεροίμην. 

ἴστε γάρ, ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῇ περιβάλλετον ἵπποι" 

᾿ἀϑάνατοί τε γάρ εἰσι, Ποσειδάων δ᾽ ἔπορ᾽ αὐτοὺς 

᾿' πατρὶ ἐμῷ 11ηλῆι, ὃ δ᾽ αὐτ᾽ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν. 

᾿ ἀλλ᾽ ἡ τοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι" 

ποίου γὰρ σϑένος ἐσϑλὸν ἀπώλεσαν ἡγιόχοιο, 
) , « Γ 4 ς } 2) 

ἡπίου, ὃ σφωιν μᾶλα πολλάκις ὑγρὸν ἕλαιον 
Τὰ ἤν , «“, - 

᾿χαιτάων χατέχευε, λοέσσας ὕδατι λευχῷ. 

'τὸν τώ γ᾽ ἑσταότες πενϑείετον, οὔδει δέ σφιν 

᾿ χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 

᾿ ἄλλοι δὲ στέλλεσϑε χατὰ στρατόν, ὅς τις ᾿“χαιῶν 

᾿ἵπποισίν τε πέποιϑε καὶ ἅρμασι χολλητοῖσιν.“" 

ὡς φάτο 1Π]ηλεΐδης" ταχέες δ᾽ ἱππῆες ἔγερϑεν. 

ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Εύμηλος 

᾿διιήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐχέκαστο" 
"τῷ δ᾽ ἔτι Τυδείδης ὦρτο χρατερὸς Διομήδης, 
« ᾿ Ν « .» , [4] "ΡΝ Ν ΡῚ ’ ᾿ ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ᾽ ἀπηύρα 

᾿ οἵ. Η 484. 

980 σϑένος)] ὅγε. 10 4111, οὐ δὐἀβουιρίιπηι ἴῃ Δ, χλέος ΔΟ γε]αμπὶ. 

2817 ἔγερϑεν] πορη}}} οἴμ Αὐβίαροιο, ἄγερϑεν 10} ΠΠΘΠΙΟΡΘΒ: 

ΧΧΙΠ 

ὧὩ -- φ 

τῷ -ἃ ζ΄ι 



ΧΧΠΙῚ 

8900 

810 

218 δ: ᾿29λὰα ἐπὶ Πατρόκλῳ 

Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν ᾿ἡπόλλων. 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ᾿“τρείδης ὦρτο ξανϑὸς Μενέλαος 

διογενής, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους, 

αἴϑην τὴν ᾿“γαμεμνονέην τὸν ἕόν τε ΠῺόδαργον" -- 

τὴν ᾿γαμέμνονι δῶχκ᾽ ᾿“γχισιάδης ᾿Εχέπωλος 

δῶρ᾽, ἵνα μή οἱ ἕποιϑ᾽ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων" μέγα γάρ οἱ ἔδωκεν 
ἈΝ ΡΥ - » τ᾿ 2 ) 2 ’ “ Ν 

Ζεὺς ἄφενος, γναϊῖεν δὲ ὃ γ᾽ ἕν εὐρυχόρῳ Σιχυῶνι 
Χ « ἘΠ Χ ᾿ ΟΥ , δ 4 ἢ 2 , 

τὴν ὅ γ᾽ ὑπὸ ζυγὸν ἦγε, μέγα δρόμου ἰσχανάουσαν. --- 
2 7η ὶΝ Ψ 3, εὖ «ς ,ὔ δι τε 

᾿Αντίλοχος δὲ τέταρτος ξύτριχας ὡπλίσαϑ'᾽ ἵππους 

Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς ὑπερϑύμοιο ἄνακτος 

τοῦ Νηληιάδαο" Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι 

ὠχύποδες φέρον ἅρμα. πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς 

μυϑεῖτ᾽ εἰς ἀγαϑὰ φρονέων γοέἕοντι καὶ αὐτῷ" 
' [) . “ , 7, ἜΣ ΣΤᾺ, ΄,, 

»»Αντίλοχ᾽, ἢ τοι μέν σὲ νέον περ ξόντ᾽ ἐφίλησαν 

Ζεύς τε ΠΙᾳοσειδάων τε, χαὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν 
, - - ᾽ὔ ΒᾺΝ , "ὔ , ,ὔ 

παντοίας" τῷ χαί σὲ διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ --- 

οἶσϑα γὰρ εὖ περὶ τέρμαϑ'᾽ ἑλισσέμεν ---" ἀλλά τοι ἵπποι 

βάρδιστοι ϑείειν" τῷ τ᾽ οἴω λοίγι᾽ ἔσεσϑαι. 
-" ᾿νε Εν ἈΝ ΡΥ ἼΥ , ΒῚ Ἂ' Ν 5) Ἀ τῶν δ᾽ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐ δὲ μὲν αὐτοὶ 

πλείονα ἴσασιν σέϑεν αὐτοῦ μητίσασϑαι. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ σύ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο ϑυμῷ 

παντοίην, ἵνα μή σὲ παρὲκ προφύγῃσιν ἄεϑλα. 

μήτι τοι δρυτόμος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ βίηφιν" 

μήτι δ᾽ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ 

800. ἐσχανάουσαν]) ἰ(σ)χανόωσαν 1101]. 809 σέρμαϑ'᾽ Ἰἰονῖ:, 

τέρμα Βαπίον, αποα ὀομπιημθηααίμι" 60]1{15 828. 402: 5664. οἷ, 958.. 

Φ ΤΙΣ 811 οὐ δὲ] οὐδὲ 1001; αἰδίπηχουαί Ηθυπθ. 814 παρὲκ Ἴ 

προφύγῃσιν) ΒΟΚΚΕΙ 5, πταρεχττροφύγῃσι (υταρεχττροφύγοισι ὅγγ.) ΠΥ]. 



ζ18λα ἐπὶ Πατρόχλῳ: Ψ ἰδ] -ἴ Ω 

γῆα ϑοὴν ἰϑύνει ἐρεχϑομένην ἀνέμοισιν" ΧΧΙΠ 

μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡγιόχοιο. 

ἄλλος μέν ϑ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιϑὼς 

ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 820 

ἵπποι δὲ πλανάονται ἀνὰ δρόμον οὐδὲ χατίσχει" 

ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, 

αἰεὶ τέρμ᾽ ὁράων στρέφει ἐγγύϑεν οὐδέ ὃ λήϑει, 

ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν, 

σι ἀλλ᾽ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προύχοντα δοκεύει. 82 

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει. 

ἕστηκε ξύλον αὖον, ὅσον τ᾽ ὄργυι᾽, ὑπὲρ αἴ ῆ ΓΕ. ΠΟ; Θ᾽ δἠῇθ 
»ι Ἁ ὟΝ ’ Ἁ ᾿Ὶ 2 ,ὔ ΒΡ Η ἢ δρυὸς ἢ πεύκης, τὸ μὲν οὐ καταπύϑεται ὄμβρῳ 

λᾶε δὲ τοῦ ἑχάτερϑεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ 

ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ᾽ ἱππόδρομος ἀμφίς. 880 

ἤ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεϑγηῶτος, 
5.) Ἅ; ’ ,ὔ 2 " 7 . , - 

ἢ τό γε νύσσα τέτυχτο ἐπὶ προτέρων ἀνϑροώπων 

καὶ νῦν τέρματ᾽ ἔϑηχε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
τῷ σὺ μάλ᾽ ἐγχρίμψας ἐλάειν σχεδὸν ἅρμα χαὶ ἵππους, 

αὐτὸς δὲ χλινϑῆναι ἐυπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ 88 

ἤχ᾿ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοῖον" ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 
, Ἔ , ΘῚ 7ὔ , ΣΌΣ , 

χένσαι ὁμοκλήσας, εἰξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 
2 "ὦ » [4 ΒῚ Ἂ 2 ὯΔ ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμῳφϑήτω, 

ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσϑαι 

χύχλου ποιητοῖο" λίϑου δ᾽ ἀλέασϑαι ἐπαυρεῖν, 840 

819. ἄλλος] ϑὅνυ. οἴπὴ Δπίροπο, ἀλλ᾽ ὃς οδίουὶ οαθῃ ῬέοΟ]θμΆ 60 

᾿Αβοδ]οηϊία, (56 Π0]. ΑΝ. 521 πλανάονται] πλανόωνται ΠΥ]. 

828 ὁράων] ὁρόων ἸἰὈν]. 991 χατατεϑνηῶτος) ἈΟμΠΜΠΠ1, χατα- 

τεϑνειῶτος Α (ἡ ϑιρτᾷ βου ρίο) ΟἿ 411. 584 ἐλάειν) ἐλάαν Ἰἰθυ]. 

990 τοῖον] τοῖιν [ἰὈνΡῚ; ΟΟΥσΘ θα ἤν ηΘ οοἸ]αΐο 340. 



280 φ' χΧ29λὰα ἐπὶ Πατρόχλῳ 

ΧΧΠῚ μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά ϑ' ἅρματα ἄξῃς. 
΄ ΜῚ -" 7 ΡῚ ,ὔ ὶΝ ἯΙ 2 - 

χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ 

ἔσσεται" ἀλλά, φίλος, φρονέων πεφυλαγμένος εἶναι. 

εἰ γάρ χ᾽ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσῃσϑα διώκων, 

840 οὐκ ἔσϑ'᾽ ὅς κέ σ᾽ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ, 

οὐδ᾽ εἴ χεν μετόπισϑεν ᾿Αρίονα δῖον ἐλαύγοι 
2 ,ὕ Α « «" 2 , , ΟΥ 

᾿δρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ ϑεόφιν γένος ἦεν, 

ἢ τοὺς “αομέδοντος, οἱ ἐνθάδε γ᾽ ἔτραφεν ἐσϑλοί.““ 

ὡς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήιος ἂψν ἐνὶ χώρῃ 
Ν ς 

860 ἕζετ᾽, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ᾽ ἔειπεν. 

Μηριόνης δ᾽ ἄρα πέμστος ἐύτριχας ὡπλίσαϑ'᾽ ἵππους. 

ἂν δ᾽ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο. 

πάλλ᾽ ᾿Αχιλεύς, ἐκ δὲ χλῆρος ϑόρε Νεστορίδαο 

᾿Αντιλόχου" μετὰ τὸν δ᾽ ἔλαχε χρείων ᾿Βύμηλος, 

866 τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπ᾽ ᾿“τρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 

τῷ δ᾽ ἔπι Μηριόνης λάχ᾽ ἐλαυνέμεν" ὕστατος αὖτε 

Τυδεΐδης, ὄχ᾽ ἄριστος ἐών, λάχ᾽ ἐλαυνέμεν ἵππους. 

στὰν δὲ μεταστοιχί. σήμηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 

τηλόϑεν ἐν λείῳ πεδίῳ πάρα δὲ σχοπὸν εἷσεν 

800 ἀγτίϑεον «Ροίγιχα, ὀπάονα πατρὸς ἑοῖο, 

ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληϑείην ἀποείποι. 

οἵ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ὕὍιποιιν μάστιγας ἄειραν 

πέπληγόν ϑ᾽ ἱμᾶσιν ὁμόκλησάν τ᾽ ἐπέεσσιν 

ἐσσυμένως. οἱ δ᾽ ὦχα διέξιρησσον πεδίοιο, 

806 γόσφι νεῶν, ταχέως" ὑπὸ δὲ στέργνοισι χογνίη 

945 σπιαρέλϑη} δα] ΟΠ 65. ἰᾷπι ἀπ ϊ αἰδβιηδο, σαρέλϑοι ΤἸΡΡῚ τηϑπτι 

Βουῖρι!. 846 ᾿“2ρίονα] ρϑιοὶ ἴῃ εἰβ ἃ, ““ρείονα τϑιαι. 801 δρό- 
μους] Αὐϊβίδρομπβ, δρόμου 1107]. 
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ἵστατ᾽ ἀειρομένη ὥς τε νέφος ἠὲ ϑύελλα, 

; χαῖται δ᾽ ἐρρώοντο μετὰ τινοιῇς ἀνέμοιο. 

ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, 

᾿ἄλλοτε δ᾽ ἀΐξασχε μετήορα. τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες 

᾿ἕστασαν ἔν δίφροισι, πότασσε δὲ ϑυμὸς ἑχάστου 
! 7, - ,ὕ , ΝᾺ Τε [ ᾿γίκης ἱεμένων" κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕχαστος 

ἵτποις, οἱ δ᾽ ἐπέτοντο χογνίοντες πεδίοιο. 
2 5. (ἡ Α ’ , ὶ ΄, 2 ,, [4 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι 

᾿ ἂψ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετή γὲ ἑχάστου 
γ᾽ 3 ", Ὦχος , δες ΚΟΥ 2). γ, φαίνετ" ἄφαρ δ᾽ ἵπποισι τάϑη δρόμος. ὦχα δ᾽ ἔπειτα 

αἱ «»ηρητιάδαο ποδώχεες ἔχφερον ἵπποι ηθῆ ἐξὸς ἔχφερ Ἶ 

τὰς δὲ μιέτ᾽ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι 

Τρώιοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευϑ᾽ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ᾽ ἐγγύς" 

᾿ αἰξὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐίχτην, 
-“ 2 ὈῚ ,, ’ 2 , 3) δ. 

πνοιῇ δ᾽ Βυὐμήλοιο μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὥμω 

ϑέρμετ᾽" ἐπ᾿ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς χαταϑέντε πετέσϑηγ. 

χαί νύ κεν ἢ παρέλασσεν ἢ ἀμφήριστον ἔϑηκεν, 

εἰ μὴ Τυδέος υἷι χοτέσσατο «Ῥοῖβος ᾿ἡπόλλων, 
«, Ὁ εῖρ ς 2 “ »ἷἤ ἿᾺ 2 ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαειγήν. 

"τοῖο δ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν χύτο δάχρυα χωομένοιο 
φ “ χ Ν χ ἰ ᾽ 

οὕνεχα τὰς μὲν ὅρα ἕτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας, 

᾿ οἱ δέ οἱ ἐβλάφϑησαν ἄνευ χέντροιο ϑέοντες. 
5) 3 ΡῪ ἀν Ν ΡῚ ,ὔ } ; , Ἄττν Λ5 

"οὐ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿4“ϑηναίην ἐλεφηράμενος λάϑ'᾽ ᾿“πόλλων 

Τυδείδην" μόλα δ᾽ ὦχα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν, 
“ ὶ 7] «ς ’ὔ ,ὔ δ ΌΝ 9, - 

δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ᾽ ἵπποισιν ἐνῆκεν. 

᾿ἣ δὲ μετ ᾿αΑ΄διιήτου υἱὸν χοτέουσ᾽ ἐβεβήκχει" 
͵ 

882 σιαρέλασσεν)] πιαρέλασσ᾽ Ῥ]αΓ68 οὐ πιϑ] νυ 65; οἵ, ρυδοῦ, 8. 4,1,1. 

888 οὐ δ οὐδ᾽ 100]. 891 χοτέουσ᾽ ἐβεβήχει] χοτέουσα βεβήχει 

ΧΧΙΠ 

990 
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ΧΧΠῚ σιπειόν οἱ ἔαξε ϑεὰ ζυγόν, αἱ δέ οἱ ἵπποι 

ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, δυμὸς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσϑη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐχ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσϑη 

890. ἀγχῶγάς τε περιδρύφϑη στόμα τὲ ῥῖνάς τε, 

ϑουλίχϑη δὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι" τὼ δέ οἱ ὄσσε 

δαχρυόφιν πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 

Τυδείδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους, 

πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος" ἐν γὰρ ᾿“ϑήνη 

400 ἵπποις ἧχε μένος χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν. 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπ᾽ ᾿“τρεΐδης εἶχε ξανϑὸς Μενέλαος. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ὕιποισιν ἐχέχλετο πατρὸς ἑοῖο" 

ας Ὁ 

Ἂ χϑοϑλσαρονς, ρ.- δ. αρειβοιστνον. φ ἦν." 
Ἵ 
ἢ 
Ϊ 

»ἔμβητον χαὶ σφῶι" τιταίνετον ὅττι τάχιστα. 
5 Χ , 5] , .ὕ , 
ἢ τοι μὲν χείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι χελεύω 

100 Τυδείδεω ἵιποισι δαΐφρονος, οἷσιν ᾿1ϑήνη 

γῦν ὥρεξε τάχος χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ κῦδος ἔϑηκεν" 

ὕιπους δ᾽ ᾿“τρεΐδαο -χιχάνετε, μηδὲ λίπησϑον, 
Ν Χ -" Β] Ψ ’ 

χαρπαλίμως, μὴ σφῶιν ἐλεγχείην χκαταχεύῃ 

Αἴϑη ϑῆλυς ἐοῦσα. τί ἡ λείπεσϑε, φέριστοι; 

410 ὧδε γὰρ ἐξερέω καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται" 
οὐ σφῶιν χομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν 

ἔσσεται, αὐτίχα δ᾽ ὄμμε καταχτενεῖ ὀξέι χαλκῷ, 

ἴ χ᾽ ἀποχκηδήσαντε φερώμεϑα χεῖρον ἄεϑλον ( ἐφ 1) Τρεϑλος χϑιᾳ ν᾽ 
᾿] 1 Ἐν -»" δ »Νδ «, Ἷ 5 
ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα 

11 ἴῃ οἷβ 1), οὐ δαβουϊρίιπη θα. 892 ἵπχειόν οἵ ξαξε] ἵχυπειον 
δέ οἱ ἦξε Ι10γ], σον χὶς οο]]αΐίο Ρ 51 Ἠοβιπδπη Οπδοϑϑίίοη. ἤομι. ΠῚ ΠΞ ) 2 

Ῥ- 95: σρο  Θ1] ΠΕ 9.. 991 δαχρυόφιν] δαχρυόφι Ἁἅ1Π|. 

418 ἀποχηδήσαντε φερώμεϑα) Τἰ0ν} ἴθ οὐππθθ, ἀποχηδήσαντες 17] 0 , ͵ . 
φερώμεϑα ἅτ; αἀπτοχηδήσαντες ἀρώμεϑα νᾶπ [,ροινθη οὐ Μθμάθα. 
αὯα Οοδία. ϑεα ν. ΕὙΙΘαΙ ΔΘ πά6ι, Αὐϊβίοηϊο. Ὁ. 19. 
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ταῦτα δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω, 

στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδέ με λήσει." 
ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δὲ ἄναχτος ὑποδδείσαντες ὁμοχλὴν 

- 2 ὶ , )η 7 ΄ 5 ᾿. δ. μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον. αἶψα δ᾽ ἔπειτα 

στεῖνος ὁδοῦ χοίλης ἴδεν ᾿Αντίλοχος μενεχάρμης" 

ῥωχμὸς ἔην γαίης, ἧ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ 

ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, βάϑυνε δὲ χῶρον ἅπαντα. 

τῇ δ᾽ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων Ὁ Ὅτ ο υχ ΘΚ Ὁ - 
᾿Αντίλοχος δὲ παρατρέ ἔχε μώνυ σιπου χος ρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους 
2 δ ς “Ὁ 2 , Ἀ 7; ᾺΥΣ 

ἐχτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. 
ΒῚ ."» "ΡΜ, Ν 5. ,ὔ 2 , " ᾿4τρεΐδης δ᾽ ἔδδεισε καὶ ᾿Αντιλόχῳ ἐγεγώνει 

» ντίλοχ᾽, ἀφραδέως ἱππάζεαι. ἀλλ᾽ ἄνεχ᾽ ὕἵιπους 
᾿Ὶ Ν εἰνὺλ ,ὔ 12 Β , ’ 

στεινωπὸς γὰρ ὅδός, τάχα δ᾽ εὐρυτέρῃ παρελάσσεις --, 
, ᾿] , ὶ ’ [ἐλ , {{ 

μή πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας. 

ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αντίλοχος δ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνεν 

χέντρῳ ἐπισπέρχων, ὡς οὐχ ἀίοντι ἐοικώς. 

ὅσσα δὲ δίσκου οὐρα κατωμαδίοιο πέλονται, 

ὅν τ᾽ αἰζηὸς ἀφῆχεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης, 

τόσσον ἐπιδραμέτην. αἱ δ᾽ ἠρώησαν ὀπίσσω 

᾿Ατρεΐδεω" αὐτὸς γὰρ ἑχὰ ϑέ ἐλαύνειν 9 αὐτὸς γὰρ ἑχὼν μεϑέηχκεν ἐλαύνειν, 

μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώγυχες ὕτποι 
,ὔ 2 Ρ} ,ὔὕ Β] , Ἀ Ὶ ] Ν δίφρους τ᾽ ἀνστρέψειαν ἐυσιλεχέας, κατὰ δ᾽ αὐτοὶ 

ἐν χονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 

τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανϑὸς ΔΙενέλαος" 

»“ντίλοχ᾽, οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 
»ὕ 2 » Ν », » ») , , - 2 , 

ἕρρ᾽, ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἔἕτυμόν γε φάμεν πεπνῦσϑαι ᾿αχαιοί. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν οὐδ᾽ ὡς ἄτερ ὅρχου οἴσῃ ἄεθλον.“ 

ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐχέχλετο φώνησέν τε" 

»μή μοι ἑρύχεσϑον μηδ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 

ΧΧΠΙῚ 
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φϑήσονται τούτοισι πόδες χαὶ γοῦνα χαμόντα 

ἢ ὑμῖν ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος.“ 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δὲ ἄναχτος ὑποδδείσαντες ὃ μοχλὴν 
-" 2 ὶ ’ [ ,ὔ »ἷὕ , 

μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. 
2 ,ὔ 2 2 Ξ ἢ -“ 2 3 , 

᾿ργέιοι δ᾽ ἐν ἀγῶνι χκαϑήμενοι εἰσοράοντο 

Ἁιπους" τοὶ δὲ πέτοντο χογίοντες πεδίοιο. 

πρῶτος δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαϑ᾽ ἵππους" 

ἧστο γὰρ ἐχτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῇ. 

τοῖο δ᾽ ἄνευϑεν ἐόντος ὁμοχλητῆρος ἀκούσας 
2 ει , 1) (Ὁ » , , 
ἔγνω" φράσσατο δ᾽ ἵππον ἀριπρεπέα προέχοντα, 
« ᾿ Χ » ΄ προ ὅσαι, 9. 2 δὲ , 
ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἣν, εν ὁὲ μετώπῳ 

Ἁ -“ ΕΣ ) ,ὔ ’, 5 ἈΞ, ,, λευχὸν σῆμ᾽ ἐτέτυχτο περίτροχον ἠύτε μήγη. 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿4ργεΐοισιν ἔξιπεγ" 
ΒῚ , 2 .᾿ ς ΄ δὲ (δ 

»»ἡὐ φίλοι, “Ιργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέθοντες, 

οἷος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι, ἠὲ καὶ ὑμεῖς; 

ἄλλοι μοι δοχέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι, 

ἄλλος δ᾽ ἡνίοχος ἰνδάλλεται" αἱ δέ που αὐτοῦ 

ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἱ χεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν. 

ἢ τοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, 

γῦν δ᾽ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν. πάντῃ δέ μοι ὄδσε 

Τρωιχὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰσοράοντι. 

ἠὲ τὸν ἡγίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσϑη 
ΘῪ , Ἂ Ὥ ἢ Ν᾽ ἍΝ ΤΡ ςη7 ᾿ εὖ σχεϑέειν περὶ τέρμα χαὶ οὐχ ἐτύχησεν ἑλίξας 

408 προέχοντα] προύχοντα ἸἰὈ τ]. 401 χεῖσε] ΠῸΡῚ οἴῃ 

ΑὐἸΒίδθομο, χεῖϑε Ζοποάοίπιβ οἱ ΑὐἸβίορμδηθβ; ν. Πορθηθῦ Ζθη. θ59. 

688. 402---4604] 1 ΘΡΡΟΙαΐοΚ Θ556. ρμυίδί Εὸ. Καὶ ἐΖ ΡΠ1]0]. 56 (181) 

Ῥ. 562 566. 404 εἰσοράοντι] εἰσορόωντι 111]. 4ἀθῦ οὐδὲ δυ- 

νάσϑη] ἸΙΡΡῚ ΡΠαΡ τὴ οἱ ορέϊπηϊ, οὐδ᾽ ἐδυνάσϑη γναποῖ; οἵ, 510. 

400 ἑλίξας ΒοΙΚΚΘριπὶ ΒΘΟΙΠῚ τλ}] βἰβιτιπι ἰμ ΘΙ ΟΡ ΓΟ Π18. ΡΟΠιηΐ. 
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ἔνϑα μιν ἐχπεσέειν ὀίω σύν ϑ᾽ ἅρματα ἄξαι, ΧΧΙΠ 

αἵ δ᾽ ἐξηρώησαν, ἐπεὶ μένος ἔλλαβε ϑυμόν. 

ἀλλὰ ἴδεσϑε καὶ ὕμμες ἀνασταδόν" οὐ γὰρ ἐγώ γε 

εὖ ὁδιαγιγνώσχω" δοκέει δέ μοι ἔμμεναι ἀνὴρ 4τὸ 
Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ᾽ ᾿4ργεΐοισιν ἀνάσσει, 

Τυδέος ἱπποδάμου υἱὸς χρατερὸς Διομήδης.“ 
τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένισιεν ᾿Οιλῆος ταχὺς Αἴας" 

» Ἰδομενεῦ, τί πάρος λαβρεύεαι; αἱ δέ τ᾽ ἄνευϑεν 

ῶι ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 41 

οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ᾽ ᾿Τργεΐοισι τοσοῦτον, 
» 2 7. - } , »ἤὕ ὺ 

οὔτε τοι ὀξύτατον χεφαλῆς ἔχ δέρχεται ὄσσε 
δ. 2 ΞΠ » Ἃ , ἌΧ ᾽ὔ τὰ 

ἀλλ᾽ αἰεὶ μὖϑοις λαβρεύεαι. οὐδέ τί σὲ χρὴ 

λαβραγόρην ἔμεναι" πάρα γὰρ χαὶ ἀμείνονες ἄλλοι... 

ἵπποι δ᾽ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι αἵ τὸ πάρος περ, 480 

Εὐμήλου, ἔν δ᾽ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκεν.“ 
τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 

»,ἰαν, νεῖχος ἄριστε, χαχοφραδές, ἄλλα τὲ πάντα 

δεύεαι ᾿““ργεΐων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηγής. 

σι δεῦρό νυν, ἢ τρίποδος περιδώμεϑον ἠὲ λέβητος, 48: 

4ττ ἔχ δέρχεται] ἐχδέρχεται (ἐχδέρχετον τπῦτιϑὺ ΠΡν1; αἰβίπη- 
χοϑυπηΐ ΝΥ οἹΓ, ριίζηθι, Βαθιη!οῖπ, [ἃ ΠΟΙ 6. 419] ἀαιηπαθαί Αὐ]- 

ΝΠ  ἸΓΌΠΙΕ: ΟΓ. ΠΡ ΓΟ 159: .« 500. 480 αὐταὶ] ραιιοὶ, 

αὗται γ6] αὕται γε] αὔται 5ἰπρι], αὖται ΔΑ οἱ τιμτβ οχ 4115, αὖτε 
ΟἿ τοϊαι!; αὐταὶ Ηδγπίτιη βϑοιίϊ Ρ]ΘυΊ πο βου ρβουππί (οἵ, ΠΤ 926), 

αὖτε οο0]]αἴο 7' 288 τϑνοοανὶξ [ἃ Ομ. πὶ ἕαὖ ταὶ 48 περι- 

δώμεϑον] Ἰἰθνὶ Ρ]αν τ οἱ ορέϊπι!ϊ, περιδώμεϑα «1: περιδώμεϑα 

Ἐ]ΙΩΒ] Θὰ (Δ4 ΑΥδίορ!. Ασμᾶση. 7589) βϑοιίιβ βουραιί Νάποκ (οἱ, 

ΒΡ. 21 [1810] Ρ. 1580 54.}, {Ππ|4 ἀοίθηαι!! 1,60 ΜίΘν οι, Οὐἴθοι. Αουϊβίθ 

Π[819) Ῥ. 88 584. 
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ΧΧΙΠ ἴστορα δ᾽ ᾿ἡτρεΐδην ᾿“γαμέμγνονα ϑείομεν ἄμφω, 
ς ΄ ῃ ΣΡ (τ « , » , « ὁππότεραι πρόσϑ'᾽ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων. 

ει ,ὕ 2 2 2 2 ψι Ὁ» 3 - Ἀ " ὡς ἔφατ᾽" ὥρνυτο δ᾽ αὐτίχ᾽ ᾿Οιλῆος ταχὺς Αἴας 

χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείινασϑαι ἐπέεσσιν. 

490 χαί νύ χε δὴ προτέρω ἔτ᾽ ἔρις γένετ᾽ ἀιμιφοτέροισιν, 

εἰ μὴ ᾿αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο χαὶ φάτο μῦϑον" 

»Μμηχέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν, 

Αἴας ᾿Ιδομενεῦ τε, χαχοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν" 
᾿ 5} -" « Ἔνθ τὸν, Ἐν 

χαὶ δ᾽ ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτά γε δέζοι. 

4065 ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι χαϑήμενοι εἰσοράεσϑε 

ἵππους" οἱ δὲ τάχ᾽ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης 

ἐνθάδ᾽ ἐλεύσονται" τότε δὲ γνώσεσϑε ἕχαστος 

ἵππους ᾿Αργείων, οἱ δεύτεροι οἵ τε πάροιϑεν."" 

ὡς φάτο" Τυδείδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλϑε διώκων, 

ὅ00 μάστι δ᾽ αἰὲν ἔλαυνε χατωμαδόν" οἱ δέ οἱ ἵτιποι 
ς ’ 2 2 ,ὕ τὰ , ,ὔ 

ὑιννόσ᾽ ἀειρέσϑην δίμφα πρήσσοντε χέλευϑον, 
2." 12 ς Ἄ, ΄ὔ ς , »ἢὕ αἰεὶ δ᾽ ἡνίοχον κονίης ῥαϑάμιγγες ἔβαλλον. 

ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυχασμένα κασσιτέρῳ τε 

ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον᾽" οὐδέ τι πολλὴ 

σι [τοὶ οι ίγνετ᾽ ἐπισσώτρων ἁρματρογιὴ χατόπισϑεν 
7 Η 9 δ Ν χη κ τ 

ἐν λεπτῇ κονίῃ" τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην. 
᾿ στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ᾽ ἀνεχήχιεν ἱδρὼς 

--» 
ἵππῶν ἕχ τὲ λόφων χαὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε" 

481 γνώῃς! Ῥϑιοῖ; γνοίης ΤΡ] ΘΠ απ οὐ ορίϊμηϊ, απο Γθ66- 

Ῥουπηΐ θαϊΐονοβ ἃηΐθ Βϑκκθυιηι οἱ ροβί δπὶ 1) πθηΐζου. ΟἿ, ρναθξ. 

ΠΡ Θ ΘΙ Α. 9. 491 χαὶ φάτο μῦϑον)] 1ῦτ]; ἐν ἄλλῳ ,.χαὲὶ 
τατέρυχδι Β6Π0]-: «Ὁ τὐποί 094: 498 Αἴας] «Αἴαν Ιἰῦνὶ, οονροχὶ 

ὙΥΔΟΙΚΟΡ Παρ]; ν. ρυδϑῖ, 8.6, 1, 8. 495 εἰσοράεσϑε) εἰσοράασϑε 

(-σϑον ἀπο) 1101]. 
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τῆν ἢ δ 3 2 ὶ) Ἀ ,ὔ ͵ 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ ϑόρε παμφανάοντος, 

κλῖνε δ᾽ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν. οὐδὲ μάτησεν 

ἴφϑιμος Σ ϑένελος, ἀλλ᾽ ἐσσυμένως λάβ᾽ ἄεϑλον" 
- Ὁ] ΒΡ « , «ς Ὧ 5. - 

δῶκε δ᾽ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερϑύμοισι γυναῖχα 
) ᾿ ΄ 2 2 ἃ , , ει ΡΟ ὑτίᾳ [42 

χαὶ τρίποδ᾽ οὐατόεντα φέρειν, ὃ δ᾽ ἔλυεν ὕφ᾽ ἵππους. 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπ᾽ ᾿Αντίλοχος Νηλήιος ἤλασεν ἵππους, 

κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε παραφϑάμενος Μενέλαον" 

ἀλλὰ καὶ ὡς Μενέλαος ἔχ᾽ ἐγγύϑεν ὠχέας ἵππους. 

ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥά τ᾽ ἄναχτα 

ἕλκῃσιν πεδίοιο τιταινόμεγος σὺν ὄχεσφιν" 

τοῦ μέν τὲ ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄχραι 

οὐραῖαι, ὃ δέ τ᾽ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ 

χώρη μεσσηγύς, πολέος πεδίοιο ϑέοντος" 

τύσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο 

λείπετ᾽. ἀτὰρ τὰ πρῶτα χαὶ ἐς δίσχουρα λέλειτιτο" 

ἀλλά μιν αἶννα χίχανεν, ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠὺ 

ἵπποὺ τῆς ᾿“γαμεμνογνέης, καλλίτριχος Αἴϑης. 

εἰ δέ χ᾽ ἔτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισιν, 

τῷ χέν μιν παρέλασσ᾽ οὐδ᾽ ἀμφήριστον ἔϑηκεν. 

αὐτὰρ Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς ᾿Ιδομενῆος 

λείπετ᾽ ἀγαχλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν᾽ 

βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν χαλλίτριχες ἵπποι, 

ἤχιστος δ᾽ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ᾽ ἐν ἀγῶνι. 

υἱὸς δ᾽ ᾿διιήτοιο πανύστατος ἤλυϑεν ἄλλων, 

ὅ09 παμφαγάοντος] :ταιμιφρανόεντος τλῖ8. οοἄοχ, σιαμφανόων- 

τὸς οδίθι!. ὅ10 οὐδὲ μάτησεν] 1101 Ὁ] 65. οὐ ππθ!γοβ, οὐδ᾽ ἐμπά- 

τφῆσεν Ἀ}1}; οἵ. 468. 518. οὐατόεντα] ὠτώεντα Ιἰρνὶ, ὠτόεντα 

τηϊ5; οἵ, ἱῦ 264. οι οὐδ᾽ ἰὈνὶ οὐαὶ Αὐϊβίαγοιιο, Ὁ) ΖΔομποδοίμϑ: 

Ε΄ “ 589. 

ψ΄ι 

σι ὼ» 
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ἕλχων ἅρματα χαλά, ἐλαύνων πρόσσοϑεν ἵππους. 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧχτειρε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
᾿ 2 Ὗς 5. 2 3᾽ .» 2ὕ ᾽, Β] 2 ’ὔ στὰς δ᾽ ἄρ᾽ ἐν ᾿Αργεΐοις ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 

»λοῖσϑος ἀνὴρ ὥριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους. 

ἀλλ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέϑλια, ὡς ἐπιεικές, 

δεύτερ᾽" ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσϑω Τυδέος υἱός.“ 
«' .ὕ, ὅ}5 [4 ὯΣ » , Ξ ΝΣ ΕΞ. ς δ αθας ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήγνεον, ὡς ἐκέλευεν. 

χαί νύ χέ οἱ πόρεν ἵπιπον --- ἐπήνησαν γὰρ ᾿ἀχαιοί ---, 

εἰ ἡ ἄρ᾽ ᾿Αντίλοχος μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς 

Πηλείδην ᾿Αχιλῆα δίκῃ ἠμείιννατ᾽ ἀναστάς" 

οὐ ᾿Αχιλεῦ, μάλα τοι χεχολώσομαι, αἵ χε τελέσσῃς 

τοῦτο ἕπος" μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεϑλον, 
Ἂν ,ὔ ἘΝ ς ᾽ὔ [σὲ " Ψ. 16} τὰ φρονέων, ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα χαὶ ταχέ ἵππω 

αὐτός τ᾽ ἐσϑλὸς ἐών. ἀλλ᾽ ὥφελεν ἀϑανάτοισιν 

εὔχεσϑαι" τῷ χ᾽ οὔ τι πανύστατος ἦλϑε διώκων. 
2 ,ὔὕ 2 » “ ᾽ὔ Ρ “" εἰ δέ μιν οἰχτείρεις καί τοι φίλος ἔπλετο ϑυμῷ, 

ἔστι τοι ἐν Χλισίῃ χρυσὸς “πολύς, ἔστι δὲ χαλκὸς 
Ν ’ 2 Ξὰ, οἋδ ,“ ὶ Υ Ν , [42 χαὶ πρόβατ᾽, εἰσὶ δέ τοι διιῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι" 

-» Ἔ: ,ὔ 2 ) Ν Ψ; λὴ » 7 τῶν οἱ ἔπειτ᾽ ἀνελὼν δόμεναι χαὶ μεῖζον ἄεϑλον, 

ἠὲ καὶ αὐτίχα νῦν, ἵνα σ᾽ αἰνήσωσιν ᾿αχαιοί. 

τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ δώσω" περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηϑήτω 
2 -“ . 2 2 “ 2 ᾿ Ψ (2 {{ ἀνδρῶν ὅς κ᾽ ἐϑέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσϑαι. 

ὡς φάτο" μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

588. πρόσσοϑεν] [ἰὈΡῚ ἔδθ. ΟἸηηθ5. οἵη ΑΥἸβίδιοΙο, πρόσσωϑ'᾽ 

Ῥδιοῖ, ὠχέας Ζεποάοίιβ; πρὸ ἔϑεν οοπίθεϊξ νὰν Ἠθυγο θη ἤν. αθ. 

ῬΆΠΟ]. Ν. 5.ὄ Π (4818), Ρ. 196. δ8ι1 ἀέϑλια)] ἀέϑλιον ΙἴῸν1, ὁοΥ- 

τοχὶΐ Βοῖιθ; οἵ, ρῥγδαϑί. 8 4, 1, 2 οἱ τ᾽ τ48. 841 τῷ κἾ τῷ κεν 
γ6] τῶ χὲν Ῥ8ΠΟῚ [ἢ 68 Οἱ (ο ϑιρ1᾽ 8 ΒΟ ΡΟ), τό χὲν Ῥ]Θ]π6. ἴῃ οἰδ 

ΑἸ); οοὐ Θχὶξ ΘΟ] ]1ΐο σ 402 [ἃ ΠΟΘΙ. 



ΣΤ η , Ε 

.“49λα ἐπὶ Πατρόχλῳ: 

δ΄ ,ὔ Ψ; λό [᾿ ς ΄λ «ς - 
χαίρων ᾿Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος, 

Ψ 3) ’, 2, ΄ , ,᾿" Ν 

χαί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»»ΑἸντίλοχ᾽, εἰ μὲν δή μὲ χελεύεις οἴχοϑεν ἄλλο 

Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ χε χαὶ τὸ τελέσσω. 
, ΙΕ , ν ) » ) ͵ὔ 

δώσω οἱ ϑώρηκα, τὸν ᾿Ἰστεροπαῖον ἀπηύρων, 

χάλχεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ χασσιτέροιο 

ἀμφιδεδίνηται" πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται." 
ἔς ᾿ 2 , , Ὁ χι ς ΄, ἦ ῥα, χαὶ ὐτομέδοντι φίλῳ ἐχέλευσεν ἑταίρῳ 

οἰσέμεναι χλισίηϑεν: ὃ δ᾽ ᾧχετο καί οἱ ἔνειχεν. 
2 , ΣΤ Ὶ ἣ , Σ « ΒΡ Α 7, Ἢ [Εὐμήλῳ δ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει" ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων.] 

τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο ϑυμὸν ἀχεύων, 
2 , »ἤὕ , Ξ 2 ν᾽ "ὔ -" : 

᾿Αντιλόχῳ ἄμοτον χεχολωμένος" ὃν δ᾽ ἄρα χῆρυξ 

χειρὶ σχῆπτρον ἔϑηχε σιωπῆσαί τ᾽ ἐχέλευσεν 

᾿Αργεΐους. ὃ δ᾽ ἔτειτα μετηύδαε ἰσόϑεος φώς" 

»»ἀἹντίλοχε, πρόσϑεν πεπνυμένε, ποῖον ἕρεξας; 

ἤσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους, 
τοὺς σοὺς πρόσϑε βαλών, οἱ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ᾿1ργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μηδ᾽ ἐπ᾿ ἀρωγῇ᾽" 

μή ποτέ τις εἴπῃσιν ᾿χαιῶν χαλκοχιτώνων" 

᾿Αντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος 

οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν 

ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε." 
5 ον το 5... Ν ΒΒ ν , , ) ",ὔ ᾿ εἰ δ᾽ ἀγ᾽ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ᾽ οὔ τινα φημὶ 

ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν" ἰϑεῖα γὰρ ἔσται. 

289 

565] οτηϊ πη 11] ορθτμα!; οἷ, 624. 797. 68 χειρὶ ἃ 
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ὅ09 μτηύδαε] μετηύδα |ἰθν]. 
Ἡοτμουὶ ΠΠὰ5. Ὗ]. 11. 19 
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ΧΧΙΠ ᾿ἄντίλοχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ἣ ϑέμις ἐστίν, 

στὰς ἵππων προπάροιϑε χαὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσϑλην 

ερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ἧ περ τὸ πρόσϑεν ἕλαυνε χξξ "ὐξ Τ 7. Ὁ {13 μι 5 
ἵππὼν ἁψάμενος γαιήοχον ἐγννοσίγαιον 

σι [6.] ῶι ὄμνυϑι μὴ μὲν ἑχὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι."" 

τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Αντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

»ἀἄνσχεο νῦν" πολλὸν γὰρ ἐγώ γε νεώτερός εἶμι 

σεῖο, ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. 

οἶσθ᾽, οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέϑουσιν" 
Ψ ᾿Ὶ , ’, ὴ Ἁ ὶ 7] - ὅ90 χραιπγνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

τῷ τοι ἐπιτλήτω χραδίη" ἵὕιπον δέ τοι αὐτὸς 

δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ χαί νύ χεν οἴχοϑεν ἄλλο 

μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ χέ τοι αὐτίχα δοῦναι 

βουλοίμην, ἢ σοί γε, διοτρεφές, ἤματα πάντα 
" 2 - ΄, . ἔδιν 5 ΡῚ ᾿Εν ]ι ὅ9ῦ ἐχ ϑυμοῦ πεσέειν χαὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός. 

ἔσονν ἐξ Δ οἷν », , τ ςν ἢ ῥα, καὶ ἵιπον ἄγων μεγαϑύμου Νέστορος υἱὸς 

ἐν χείρεσσι τίϑει Μενελάου. τοῖο δὲ ϑυμὸς 
᾿Ξ Ψ «ς ", Ἁ ᾿ ΨΥ ἰάνϑη, ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση 

ληίου ἀλδήσχοντος, ὅτε φοίσσουσιν ἄρουραι, - 
" Ν Ν Ν ᾽ 

600 ὥς ἄρα σοί, Μενέλαε, μετὰ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη --- 
, ͵ » ΄ ᾿ ΔῈ ας χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

» Αντίλοχε, νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς 

χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ᾽ ἀεσίφρων 

ἦσϑα πάρος" νῦν αὐτε νόον νίχησε νεοίη. 

θ0ὅ δεύτερον αὐτ᾽ ἀλέασϑαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν. 

588. ἔχε] ΠῸΡῚ [ἜΡ6. ΟΠ 65, ἔχεν πππ5, ἔχων Επιδίδ  Π1|8. 

ὅ99 φρίσσουσι») ρΡἱανπιϊ οἱ ορίπηϊ, φρύσσουσιν ἀππι5, φρίσσωσι 
απο, απο ΡΥμητι5. τϑοθρὶς ΠΟΘ οι ]οίη. 
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οὐ γάρ κέν μὲ τάχ᾽ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν ᾿“'χαιῶν" 

ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ᾽ ἔταϑες καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησας, 

σός τὲ πατὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἀδελφεός, εἵνεχ᾽ ἐμεῖο. 
τῷ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἠδὲ χαὶ ἵππον 

δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι χαὶ οἵδε, 

ὡς ἐμὸς οὔ ποτὲ ϑυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηγής.““ 
ἀν τ Ὁ ᾿ ΄ γᾶ, Μὰ δ π- ς , 
ἢ ῥα, καὶ ᾿Αντιλόχοιο Νοήμονι δῶχεν ἑταίρῳ 

«; »ἤἢἤ, - ει! Δ 5.) , Ρ ν, ὑ ’ 

ἵππον ἄγειν" ὃ δ᾽ ἔπειτα λέβηϑ᾽ ἕλε παμφανάοντα. 

"Μηριόνης δ᾽ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα 

τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ᾽ ὑπελείτιετ᾽ ἄεϑλον, 

ἀμφίϑετος φιάλη" τὴν Νέστορι δῶκεν ᾿“χιλλεὺς 
2 .«Λ ἜΕΕ ΡᾺ ΦΡῺΝ ἐντὶ , τ 57 ΚΕ 
“ργείων ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔἕξιτιε παραστάς 

»τῇ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειμήλιον ἕστω, 
΄ , - 5 2ὕ Ξ 2 δὴ σεν 2 Α ᾽ 

]Π]|ατρόχλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἕμμεναι" οὐ γὰρ ἕτ᾽ αὐτὸ) 

ὄψῃ ἐν ᾿“ργεΐοισι. δίδωμι δέ τοι τόδ᾽ ἄεϑλον 

αὔτως" οὐ γὰρ πύξ γε μαχέσσεαι οὐδὲ παλαίσεις 

οὐδέ τ᾽ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι οὐδὲ πόδεσσιν 
᾿ ,ὔ « "ὕἤὔ Ν» ν - Ν “ 2 ᾽ὔ { 

ϑεύσεαι" ἤδη γὰρ χαλεπὸν χατὰ γῆρας ἐπείγει. 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει" ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων, 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»γαὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέχος, χατὰ μοῖραν ἔειπες" 
2 Ν ὍΝ: τ ὩΣ - ᾽, κ᾿ ») δι, - οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα, φίλος, πόδες, οὐδέ τι χεῖρες 

018 παμφανάοντα)] παμφανόωντα [11]. 620 ὄψῃ] ΔΑ), 

ὀιψει οοἰθυὶ 11]; οἵ, ρυδοῖ, 8 4, ΠΟ, 2. 021 μαχέσσεαι) μιαχέ- 
σεαι ΒιΡγα Βουὶρίο 9 (4, μαχήσξαι οθίθι. 020] ΑΥἸΒίατοο. ἸοηΟἴπι 

{586 (ον ἴαββθ τοί ρίας Οὐμοῖ ΜῸΟν. 8519: ἰάθπὰ νϑυϑππη θηιιο οἱοὶ- 

παππι Ἰπα]οαΐ πο τΤοοίθ. Ὗ. ριδοῖ. 1]. 8 8 5. νυν. γάρ. 091 οὐδέ 

τι] ΠΠΡνὶ [δγθ οὐῖπθα, οὐδέ τὲ νϑὶ οὐδ᾽ ἔτι βἰπρι]. ΥοἸἤπαι ΒΘοιΠ] 
Ἰουίαιιθ οὐδ᾽ ἔτι βουϊθαμί; οἵ. ἃ 898. ͵ 
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ὥμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί. 

εἴ9᾽ ὡς ἡβάοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 
«ς ς » ,ὔ 5 2 , , 2 " 

ὡς ὁπότε χρείοντ᾽ μαρυγχκέα ϑάπτον ᾿Βπειοὶ 

Βουπρασίῳ, παῖδες δ᾽ ἔϑεσαν βασιλῆος ἄεϑλα. 
»ὕ 2 ᾿ὕ ’ὔ «ς " ΕΣ Ἁ {ἢ 2 ΝΣ ΘᾺ ΣΕ ἘΝ “" 

ἔνγϑ᾽ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ᾽, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Επειῶν 

οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων οὔτ᾽ Αἰτωλῶν μεγαϑύμων. 

πὺξ μὲν ἐνίχησα Κλυτομήδεα Ἤνοπος υἱόν, 

᾿γχαῖον δὲ πάλῃ 1Π]λευρώνιον, ὃς μοι ἀνέστη" 

ἔφιχλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσϑλὸν ἐόντα, 

δουρὶ δ᾽ ὑπειρέβαλον «Ῥυλῆά τε χαὶ Πολύδωρον. 

οἵοισίν μ᾿ Ὅιποισι παρήλασαν ᾿αχτορίωγε 

πλήϑεϊ πρόσϑε βαλόντες --- ἀγασσάμενοι περὶ νίχης, 
« ᾿ ν , ΕῚ ΆΒΗΝ, , 55) ᾿ οὕνεχα δὴ τὰ μέγιστα παρ᾽ αὐτόφι λείπετ᾽ ἄεϑλα --- 

ο 2 ΩΣ 251 ὶ», δ [4] Α' ,ὔ ς ,, οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν δίδυμοι" ὃ μὲν ἔμπεδον ἡγιόχευεν, 
Ρ ὶ «ς Ψ᾽ 2 [4 Ψ] »7ὔ᾽ Α ψ ἔμσιεδον ἡγιόχευ᾽, ὃ δ᾽ ἄρα μάστιγι χέλευεν. 

ὡς ποτ᾽ ἕον" γῦν αὐτε νεώτεροι ἀντιαόντων 
᾿ὕὔ ’ Β] Ἄ ΨῚ Ἁ , “. -“ 

ἔργων τοιούτων, ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ 

πείϑεσθαι" τότε δ᾽ αὐτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν. 

ἀλλ᾽ ἴϑι χαὶ σὸν ἑταῖρον ἀέϑλοισι κτερέιζε. 
- ἜΘΟΥΣ Ἃ ΄ ΤᾺ Σ ΄, ὶ 7 5 τοῦτο δ᾽ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ, 

ὥς μεὺ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήϑω 
- -: , ΩΝ, - ΟΣ Ὁ.) “ τιμῆς, ἧς τέ μ᾽ ξοιχε τετιμῆσϑαι μετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 

σοὶ δὲ ϑεοὶ τῶνδ᾽ ἀντὶ χάριν μενοειχέα δοῖεν.“ 

ὡς φάτο᾽ Π]ηλεΐδης δὲ πολὺν χαϑ' ὅμιλον ᾿ἀχαιῶν 
", 2 ΕΣ ᾿" , 9 ΕΣ Ἄν ττ τε ." 
ᾧχετ᾽, ἐπεὶ πάντ᾽ αἶνον ἐπέχλυε Νηλεΐδαο. 

029 ἡβάοιμι) ἡβώοιμι ΠΡ]. 689 πλήϑεϊ) Νποκ, πλήϑεϊς 

110τι; οὗ Ξ᾿ὶ 408. 6989. 6040] ἀδιηπεαί 1,6 γ5 Αὐὶϑύ. βίπα. οι." 49 Ὁ 

040 αὐτόφι] αὐτόϑι 411; οἵ. Ν 42. 048 ἀντιαόντω») ἄντι- 

οώντων [1001]. 
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αὐτὰρ ὃ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς ϑῆχεν ἄεϑλα. 
7, Νὴ 7 λι ) 2 δὴ “" 

μίονον ταλαεργὸν ἄγων χατέδησ᾽ ἐν ἀγῶγι 
᾽» 5. ΑΔΕ [μ [εἰ 2 ὩΣ “ 7, ᾿Ξ 

ξετέ ἀδιμήτην, ἥ τ᾽ ἀλγίστη δαμάσασϑαι 

ᾧ δ᾽ ἄρα νιχηϑέντι τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον. 

ἢ δ᾽ ὀρϑὸς καὶ μῦϑον ἐν ᾿Αργεΐοισιν ἔεισιεγ" 

» τρεΐδη τὲ καὶ ἄλλοι ἐυχνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

ἔγδρε δύω περὶ τῶνδε χελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω, 

τὺξ μάλ᾽ ἀνασχομένω πεπληγέμεν. ᾧ δέ κ᾽ ᾿Απόλλων 
», ,ὔ ἌἉ ἐλ Υς 2 ’ὔ 

ώῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες ᾿ἀχαιοί, 

ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων χλισίηνδε νεέσϑω" 

χὐτὰρ ὁ νιχηϑεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον.“ 
«ι 2ὕ )ς » 12 3. ».5 5: ϑ δι ,ὔ 

ὡς ἔφατ᾽" ὥρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε 

εἰδὼς πυγμαχίης, υἱὸς Πᾳανοσπῆος πειό β γμαχίης, ς ΠΠημανοπῆος ᾿Επειός, 
[4 δ᾽ ς ΄ὔ λ -" , ,ὕ τ 

ἥψατο δ᾽ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε 

»ᾶσσον ἴτω, ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον" 
ς , ΝῚ 2 , ΡΝ Ὁ ,ὔ ΡΥ 2 - 

ἡμίονον δ᾽ οὐ φημί τιν᾽ ἀξέμιεεν ἄλλον ᾿“χαιῶν 

πυγμῇ γικήσαντ᾽, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. 

' οὐχ ἅλις, ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ᾽ ἄρα πως ἣν 

πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσϑαι. 
τ 
δὲ γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

᾽ Ἁ ’ὔ Ὁ.ρ, ͵Ἃ 2 ΒῚ [2] ἣΣ -» . 

ἀντικρὺ χρόα τὲ ῥὁήξω σύν τ᾽ ὀστέ ἀράξω 

κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ᾽ ἀολλέες αὖϑι μενόντων, 

οἱ χέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα.“ 
[4 Ρ) ᾿Ν [4 ΦΣΣ 9.2 , ΟΡ ΚῚ . ΩΣ - ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Εὐρύαλος δέ οἱ οἷος ἀνίστατο ἰοόϑεος φώς --- 

Μηκιστῆος ὑὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος, 

θῦ8 ἄεϑλα] ἄεϑλον «11. Οδῦ δξετέ)͵ ἑξέτε᾽ 11Όν] ἔδιιθ Οππμ6Ά: 
γ. ἱβ 2006. 018 Πηχιστῆος] ΠΠηχιστέος νοὶ ἢΤηκιστέως Ἰἰθυὶ: ν. 
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ὅς ποτὲ Θήβασδ᾽ ἦλϑε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 

ἐς τάφον" ἔνϑα δὲ πάντας ἐνίχαε Καδμείωνας - " 

τὸν μὲν Τυδείδης δουριχλυτὸς ἀμφεπονεῖτο 

ϑαρσύνων ἔπεσιν᾽ μέγα δ᾽ αὐτῷ βούλετο νίκην. 

ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παραχάββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα Ξ τ δ ἡ Ἐς: ᾽ 9 

δῶχεν ἱμάντας ἐυτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο. 

τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 

ἄντα δ᾽ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ᾽ ἄμφω 

σύν ῥ᾽ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχϑεν. 
Νὴ ΨῚ ᾿ ,ὔ ,ὕ 2 2 ἡ τς ἣν δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ᾽, ἔρρεε δ᾽ ἱδρὼς 

πάντοϑεν ἐκ μελέων. ἐπὶ δ᾽ ὥργυτο δῖος ᾿Επειός, 
, ᾿Ὶ , , 2 2 ΣΝ ΟΝ ᾿ κόψε δὲ παπτήναντα παρήιον" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 

ἑστήκχειν, αὐτοῦ γὰρ ὑπήρισιε φαίδιμα γυῖα. 

ὡς δ᾽ ὅϑ' ὑπὸ φρικὸς βορέω ἀναπάλλεται ἰχϑὺς 

ϑίν᾽ ἐν φυχκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμ᾽ ἐκάλυψεν, 

ὡς πληγεὶς ἀνέπαλτο' ἀτὰρ μεγάϑυμος ᾿Επειὸς 

χερσὶ λαβὼν ὥρϑωσε. φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι, 

οἵ μιν ἄγον δι’ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν 

αἷμα παχὺ πτύοντα, χάρη βάλλονϑ'᾽ ἑτέρωσε" 

κὰδ δ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἷσαν ἄγοντες, 

αὐτοὶ δ᾽ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. 

ῬΕΙΘΙ Π 8. 5; 15. δὸς] υἱὸς Ἰ0τ]. 680 ἐνίχαε] ἐνίχα 1ἰ0γ].. 

091 ἑστήχξι»)] Α οὐ 11 ὁππὶ ΑΥβίδιΌ ΠΟ, εἱστήχειν Ῥάποὶ ἴῃ οἷβ ΟἹ. 
ς , , . - χρ ς - 

διστήχει, Π), εἰστήχδι, ἑστήχξι, βἴπϑιμ!. Οὐ, Ξ 412. Ρ΄ 188. 698 χῦιι 

ἐχάλυιϊψεν) Ῥ]ΘνΊατι. ἴῃ οἷ Δ0]), χῦμα χάλυψεν ρῬᾶποϊ ἴῃ οἷ8 Κυγ. ᾿ 

094 ἀνέπταλτο" ἀτὰρ] ἀνέτταλτ᾽" αὐτὰρ (ἀτὰρ τπιηπ|85) 1101], οονγοχίδ, 

ΘΟ τ ἡ 85 οἱ ὉΠ ΡΠ" 5, ΠῚ. 098 ἀλλοφρονέονταϊ, 
ΠΠΡν]; ἄλλα φρονέοντα ϑβουῖρδιὶ ΕἾΟΚ, ἀποα οΟΠΔεβΒ ἡλέ Ο 128, ἠλδέ, 

β᾽ 248 δρυθρῖθ αἀθίθδπαϊξ 1]. ρ. 890. 



7 δ ᾿ ΤΙ οος-Ξ 
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Πηλεΐδης δ᾽ αἷμ᾽ ἄλλα χατὰ τρίτα ϑῆχεν ἄεϑλα, Χ ΧΕ 

] δεικνύμενος 4].αναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς" ΤΟΊ 
“ ᾿᾿ ,ὔ , , 12 ᾿Ὶ ’ ᾿τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην, 

τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον ᾿ΑΙχαιοί" 
᾿ ἀνδρὶ δὲ νικηϑέντι γυναῖχ᾽ ἐς μέσσον ἔϑηχεν, 

- ΞΘ οι πολλὰ δ᾽ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον. 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿4ργεΐοισιν ἔεισιεν" 

οὄργυσϑ'᾽, οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑον.““ 
ὡὧὡ Ρ ιν 5 ἢ 2 ΤᾺ 7: ΄ 4: ς ἔφατ᾽" ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώγιος Αἴας, 

ἂν δ᾽ Οδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο, κέρδεα εἰδώς. 

ζωσαμένω δ᾽ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, το 

ἀγκὰς δ᾽ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν 

ὡς ὅτ᾽ ἀμείβοντες, τούς τε χλυτὸς ἤραρε τέχτωγν, 

δώματος ὑινηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων ματος υἱνήλοιο, Θ ᾿ἰξείγῶν. 
Δ 17 7 -“ , 2 , - τετρίγει δ᾽ ἄρα νῶτα ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

ς ’ὔ “ ᾿ ἊΣ ,ὔ ὍΝ ἢ «Ἀν ,ὔ 

ἑλκόμενα στερεῶς, κατὰ δὲ γόοτιὸς ξεν ἱδρώς" “1 .-- σι 

᾿ ᾿Ὶ ,ὔ 9 Ἁ " Ἁ », πυχναὶ δὲ σμώδιγγες ἀνὰ πλευράς τὲ χαὶ ὥμους 
[σι ,ὔ 5) ΑΛ " [4] ὶλ ,ὴ32 ΦΕῸΝ αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον" οἱ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 
,ὔ Ὁ ,ὔ ,ὔ - νίκης ἱέσϑην τρίποδος πέρι ποιητοῖο. 

οὔτ᾽ ᾿Οδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι, 

οὔτ᾽ Αἴας δύνατο, χρατερὴ δ᾽ ἔχεν ἴς ᾽ Οδυσῆος. 120 
2 ΟΝ ,ὔ Ἐν ὩΣ 2 ’ Υ ΠῺΣ , ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἀνίαζον ἐυχνήμιδας ᾿Αχαιούς, 

δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

»»διογεγὲς “Ἰαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 

ἤ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἢ ἐγὼ σέ; τὰ δ᾽ αὖ 4 πάντα μελήσει." 

101 παλαισμοσύνης] ΠῸΡῚ, πιαλαιμοσύνης ΑΥΪΒίαΡΟ 5: ν. [πα- 

πο. ἈΗΤΟῚ, ῃ. 492. 1291 ἐυχνήμιδας “4χαιούς] γ]ονίαιιθ. ἴῃ οἷβ 

ΑΟ οαπὰ Αὐ]βίαυομο, ἐυχγήμιδες “4 χαιοί ραιεὶ ἴῃ οἷβ 0) ὅγυ. 
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ὡς εἰπὼν ἀνάειρε. δόλου δ᾽ οὐ λήϑετ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 
ἣν, 7 » , ,ὔ ς , ψ - κόψ᾽ ὄπιϑεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα, 

κὰδ δ᾽ ἔτεσ᾽ ἐξοπίσω" ἐπὶ δὲ στήϑεσσιν ᾽Οδυσσεὺς 

κατιπεσε᾽ λαοὶ δ᾽ αὖ ϑηεῦνιό τε ϑάμβησάν τε. 

δεύτερος αὐτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
Ψ] Ὑὔ Ἁ ἊΣ δ , τι ὶ 7 2 »ἷ κίνησεν δ᾽ ἄρα τυτϑὸν ἀπὸ χϑονός, οὐ δέ τ᾽ ἄειρεν, 

ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν" ἐπὶ δὲ χϑονὶ χάππεσον ἄμφω 

σπιλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνϑησαν δὲ κονίῃ. 

χαί νύ χε τὸ τρίτον αὖτις ἀναϊξαντ᾽ ἐπόάλαιον, 

εἰ μὴ ᾿Αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ χκατέρυχεν" 

»μηκχέτ᾽ ἐρείδεσϑον μηδὲ τρίβεσϑε κακοῖσιν" 

γίχη δ᾽ ἀμφοτέροισιν. ἀέϑλια δ᾽ ἰσ᾽ ἀνελόντες 

ἔρχεσϑ᾽, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεϑλεύωσιν ᾿Αχαιοί." 

ὡς ἔφαϑ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο, 
,ὔ .᾽ υ Σ ,ὔ , ΓΑ “- καί ῥ᾽ ἀπομορξαμένω χονίην δύσαντο χιτῶνας. 

Πηλείδης δ᾽ αἰνν᾽ ἄλλα τίϑει ταχυτῆτος ἄεϑλα, 

ἀργύρεον χρητῆρα, τετυγμένον" ἕξ δ᾽ ἄρα μέτρα 

χάνδανεν, αὐτὰρ χάλλει ἐνίκαε πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 

πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσχησαν. 

«Ῥοίνιχες δ᾽ ἄγον ἄνδρες ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον, 

στῆσαν δ᾽ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωχαγ" 

υἷος δὲ Πριάμοιο “υχόάονος ὦνον ἔδωκεν 
’, ἱ εἰν 2 ,ὔ 2 , ΠΙ|ατρόχλῳ ἥρωι ᾿Πησονίδης ᾿Εύνηος. 

χαὶ τὸν ᾿Αχιλλεὺς ϑῆχεν ἀέϑλια οὗ ἑτάροιο, 
«; ᾿ ’ ᾿ -“ , ᾿ ὅς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ χραισιγοῖσι πέλοιτο 

τῶι ἔπεσ] Α (μαβευρίο ἔβαλ᾽) δὲ πππβ ὁχ ἀοίθυϊονῖθιβ, ἔβαλ᾽ 

οοἰθι. 180 οὐ δέ] οὐδέ 1101]. 199. δύσαντο] δύσοντο γοδβέιϊαί 

Οουεί ΜΟν. 985; οἷ Σ 816. 149 ἐνίχαε] ἐνίχα 110τὉ΄. τ48 ἀξϑλια) 

ἀέϑλιον 1ἰν], οοντοχις ΒΘΚΚου ὅ; οἵ, ἱ 581. 

Σόλους το ται... «α 

᾿ 
Ὶ 
᾿ , 
] 

Ι 
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“δ ΄ 4 “- - “Ὁ , -“ 
δευτέρῳ αὖ βοῦν ϑῆχε μέγαν χαὶ πίονα δημῷ, 

ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισϑήι᾽ ἔϑηκεν. 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿4ργεΐοισιν ἕεισιεν" 

οὔρνυσϑ', οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε."" 

ὡς ἔφατ᾽" ὥρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ᾿Οιλῆος ταχὺς Αἴας, 

ἂν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς πολύμητις, ἔτειτα δὲ Νέστορος υἱὸς 

᾿Αντίλοχος᾽ ὃ γὰρ αὐτε νέους ποσὶ πάντας ἐγνίχα. 

στὰν δὲ μεταστοιχί: σήμηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿Αχιλλεύς. 

τοῖσι δ᾽ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος" ὦκα δ᾽ ἔπειτα 

ἔχφερ᾽ ᾿Οιλιάδης, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυτο δῖος ᾿Οδυσσεὺς 
ἄγχι μάλ᾽, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐυζώνγοιο 

στήϑεός ἐστι χαγών, ὃν τ᾽ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ 

πηγίον ἐξέλκουσα παρὲχ μίτον, ἀγχόϑι δ᾽ ἴσχει 

στήϑεος" ὡς ᾿Οδυσεὺς ϑέεν ἐγγύϑεν, αὐτὰρ ὄπισϑεν 

ἴ τύπτε πόδεσσι πάρος χό ᾿ υϑῆναι" για τύπτε πόδεσσι πάρος χόνιν ἀμφιχυϑῆγαι 

χὰδ δ᾽ ἄρα οἱ χεφαλῆς χέ ἀυτμένα δῖος ᾽Οδυσσεὺς 

ἔνϑ᾽ Αἴας μὲν ὀὄλισϑε ϑέων 

5» ὅδ τ ,ὔ 57 Ψ] »] ͵ὔ 2 Α 

αἰεὶ δίμφα ϑέων. ἴαχον δ᾽ ἔπι πάντες ᾿αΑχαιοὶ 

μάλα δὲ σπεύδοντι χέλευον. γίχης ἱεμένῳ, 

ἀλλ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίχ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 
εὔχετ᾽ ᾿41ϑηναίῃ γλαυχώπιδι ὃν χατὰ ϑυμόν'" 

»κλῦϑι, ϑεά᾽ ἀγαϑή μοι ἐπίρροϑος ἐλϑὲ ποδοῖιν."" 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔχλυε Πὼαλλὰς “ϑήνη" 

γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαΐξεσϑαι ἄεϑλον, 

βλάψεν γὰρ ᾿4ϑήνη --, 

τ 1] οΟΠ]αἴο 558 ἀδμηπαραΐ ΑΥΙ ΒΡ ΟΪ 5. 101 στήϑεός ἐστι] 

Ἰονῖ; στήϑεος ὄγχι ροβει!αν ΤΊ ον} Ονίθοι. Ονάμημι. ἃ 523, 9, 5οα 

ἔστι ἱπαϊοιίϊντιη ἀοίθηα!: Ο. Ἡθυμιᾶμη Ογιιϑο. ΠΠ,. Ρ». 48. τ τ ο0]- 

Ἰαίΐο Ε 192 ἀαιηπαθαΐ ΑΥἸΒίΆ ΟΠ π8. ττῦ ἐπαΐξεσϑαι] ἐπαΐξασϑαι 

5ι δι Όι 

-ἱ ΜΕῚ [“--] 
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ὑ 

ΧΧΠῚ τῇ ῥα βοῶν χέχυτ᾽ ὄνϑος ἀποχταμένων ἐριμύχων, 

ττὸ οὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς" 

ἐν δ᾽ ὄνϑου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε. 

κρητῆρ᾽ αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

ὡς ἦλϑε φϑάμενος" ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος 4ἴας. 

τ80ὺ στῆ δὲ χέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο, 

ὄνϑον ἀποπτύων, μετὰ δ᾽ ᾿4ργεΐοισιν ἔειπεν" 

»ὦ πόποι, ἢ μ᾽ ἔβλαψε ϑεὰ πόδας; ἣ τὸ πάρος περ 

μήτηρ ὡς ᾿Οδυσῆι παρίσταται ἠδ᾽ ἐπαρήγει.““ 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἄρα δὴ λοισϑήιον ἔχφερ᾽ ἄεϑλον -ι [9..] Οι 

μειδιάων, χαὶ μῦϑον ἐν ᾿Αργεΐοισιν ἕειστεν" 

εἰδόσιν ὄμμ᾽ ἐρέ ΧΟ λοι, ὡς ἔτι καὶ νῦ »»δ “μ᾿ ἐρέω πᾶσιν, φίλοι, ὡς ἕτι καὶ νῦν 
Β , -»" ,ὕ 3} ’ 

ἀϑάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνϑρώπους. 

Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῦ ὀλίγον προγενέστερός ἔστιν, 

τοῦ οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ᾽ ἀνϑρώπων" 
ὩΣ , , , ΒῚ 27 ) 3 ὶν ὠμογέροντα δέ μιν φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀργαλέον δὲ 

! ᾿π ἢ, “ἦ 
᾿ 2 ν᾿» ἊΝ τορι Ρ] τὴ 2 Ὰ » (( 

ποσσὶν ἐριδήσασϑαι ᾿ΑΙχαιοῖς, εἰ μὴ ᾿αἸχιλλεῖ. 

ὡς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα {1ηλείωνα. 

τὸν δ᾽ ᾿ἀχιλεὺς μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 

-ι τῷ ὧι ᾿Αντίλογ᾽, οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶγνο » ὉΧ ; ἱ ον μιέξλξος ξι 0 φ, 

ἀλλά τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιϑήσω.“ 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει, ὃ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 
ἋΣ Ν ." , Ν Υ ,ὔ 2 αὐτὰρ 1]ηλεΐδης χάτα μὲν δολιχόσχιον ἔγχος 

ΤΠΠΌΡῚ τηϑ]]ονθα; ΠΙΠ τοϑαπουιης ΒΟΚΚοὺ (ν. Χ 190) οἱ Οομοί (ν. Γ΄ 112). 
ΩΡ , , ῳ Ξ "πο 5.) - 5. “9 5: .-᾿ {80 μειδιάων] μειδιόων 1101]. {89 διιεῦ}] διιοῖ ἀππ8, ἐμιδῖ 

ὁδίθυὶ ΠΟΡῚ; διιεῦ Ρυΐπητι5. βου ρϑις. ΒΟΘΚΚΟΡ 5, ροβίπανοναί ροϑί ἈΠ08. 

ἴδοι ΠΒΙΒῚ 5. 15. ΟΖ 152... ϑ»469.: 192 ᾿Αχιλλεῖ] ν. Ῥύδθξ 

ΠΗ͂Σ ΟΣ 15. 



.“ϑλα ἐπὶ Πατρόχλῳ: ἹὃΡ 299 

ϑῆχκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων, χάτα δ᾽ ἀσπίδα χαὶ τρυφάλειαν ἜΠΧΤΙΗΝ ς ᾽ Ν 3 

τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Π]|άτροχλος ἀπηύρα. 800 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿4ργεΐοισιν ἔειπεν" 

»ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω, 

τεύχεα ἑσσαμένω, ταμεσίχροα χαλχὸν ἑλόντε χ ͵ 7 ἰ χξᾷ χαλᾷ ) 

ἀλλήλων προπάροιϑεν ὁμίλου πειρηϑῆγαι. 

ὁππότερός χε φϑῇσιν ὀρεξάμενος χρόα χαλόν, 80ῦ 
᾽ὕ ΡΣ ὶ7ὔ , οὐ αν ᾿ " ἧς ψαύσῃ δ᾽ ἐνδίνων διά τ᾽ ἔντεα χαὶ μέλαν αἷμα, 

τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον ν οἱ 7 Ὁ. ΘΟῊΝ 
᾿Ὶ Ψ ᾿Ὶ Ἁ 2 -“ ᾿] ,ὔ - χαλὸν Θρηίκιον, τὸ μὲν ᾿“στεροπαῖον ἀπηύρων 

τεύχεα δ᾽ ἀμφότεροι ξυνήια ταῦτα φερέσθϑων, 

καί σφιν δαῖτ᾽ ἀγαϑὴν παραϑήσομεν ἐν χλισίῃσιν.“" 810 
«' , ἌΡ ἘΣ .) "7 , “ », 
ὡς ξφατ᾽ ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώγιος Αἴας, 

ἂν δ᾽ ἄρα Τυδείδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑχάτερϑεν ὁμίλου ϑωρήχϑησαν, 

ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι, 
δὴ ψ, - ,ὔ ὶ2 ΣΑ͂ , 2 " ’ὔ δεινὸν δερχομένω" ϑάμβος δ᾽ ἔχε πάντας ᾿Ααιούς. 

ἀλλ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Α λῚ 2 ἸΥΒῸΣ Α, Ἂ Ἁ Ν- , τρὶς μὲν ἐπήιξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὡρμήϑησαν. 

ἔνϑ'᾽ Αἴας μὲν ἔπειτα χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην 

οο μ οι 

γύξ᾽, οὐδὲ χρό᾽ ἵχανεν᾽ ἔρυτο γὰρ ἔνδοϑι ϑώρηξ'" 

Τυδείδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ὑπὲρ σάχεος μεγάλοιο 890 

αἰὲν ἐπ᾿ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀχωχῇ. 

χαὶ τότε δή δ᾽ ἡἴαντι περιδδείσαντες ᾿4χαιοὶ 

παυσαμένους ἐχέλευσαν ἀέϑλια ἰσ᾽ ἀνελέσϑαι. 
2 Ν ." δὲ - , Ἷ [4 αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως 

806] οοἸ]αἴο Καὶ 2398 ἀδπππαθαῦ Αὐβίανοίπιβ; οἷ, 821. 810] 

ἀαμηπα θα ΑΥΙΒί Ό]πι8. 824. 8295] ἀδιηπαθαπί ΑΥβίορ] απο 5. οὐ ΑὐἹ- 
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σὺν χολδῷ τὲ φέρων Χαὶ ευτμήτῳ τελαμῶνγι. 

αὐτὰρ 11ηλείδης ϑῆχεν σόλον αὐτοχόωγον, 

ὃν πρὶν μὲν ῥδίψασχε μέγα σϑένος ᾿ Πετίωνος" 

ἀλλ ἢ τοι τὸν ἔπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

τὸν δ᾽ ἄγετ᾽ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι χτεάτεσσιν. 

στῆ δ᾽ ὀρϑὸς χαὶ μῦϑον ἐν ᾿.41ργεΐοισιν ἔειπεν" 

οὔρνυσϑ', οἱ καὶ τούτου ἀέϑλου πειρήσεσϑε. 

εἰ οἱ χαὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι πίονες ἀγροί, 

ἕξει μιν χαὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς 
, Α οἾ ᾿ , ΓΒ ΤῊΣ ᾿ , ἯΣ 

χρεώμενος" οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου 
- 

Ἁ 2 

ποιμυνὴν οὐδ᾽ ἀροτὴρ εἰσ᾽ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει.“ 
«ι Ρ) ΡΝ τὐοί 5: 5} 2 , 
ὡς ἔφατ᾽" ὦρτο δ᾽ ἔτειτα μενεπτόλεμος Ζ1Π]ολυποίτης, 

ἂν δὲ Δεοντῆος ὴ γος ἀντιϑέ ἣος χρατερὸν μένος ἀντιϑέοιο, 

ἂν δ᾽ Ἧἴας Τελαμωνιάδης χαὶ δῖος ᾿Επειός. 

ἑξείης δ᾽ ἵσταντο, σόλον δ᾽ ἕλε δῖος ᾿Επειός, 

ἧχε δὲ δινήσας" γέλασαν δ᾽ ἔπι πάντες ᾿Αχαιοί. 
ὙΞ ὉΥΣΕΟ 9) , ᾿ »»ῷς 2ὔ δεύτερος αὐτ᾽ ἀφέηχε “εοντεὺς ὄζος ΄4ρηος" 

τὸ τρίτον αὐτ᾽ ἕρριψψγε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 

χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος 1]ολυποίτης, 

ὅσσον τίς τ᾽ ἔρριψε χαλαύροπα βουχόλος ἀνήρ --- 

ἣ δὲ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας ---, 

τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε" τοὶ δ᾽ ἐβόησαν. 

ἀνστάντες δ᾽ ἕταροι ΠΠολυποίταο χρατεροῖο 

γῆας ἕπι γλαφυρὰς ἕφερον βασιλῆος ἄεϑλον. 

Βα ΟΠ ΠΠ5. 821 ῥίψασχε! δίπτασχε Ἰἰυνϊ: ν. Ο 38. 845] ΘΟΙ]αΐο 
α : βς ἃ ΝΑ , , 

9. 192. ἀδιηπαραΐ ΑΥΙΒΡΟΪΠΠΒ. 840. δὲ ἑλισσομένη] 9. γνοβί δέ 
Ἡδυπΐπη βθοπίβ 46] νυ ΒΘ ΚΙΚοΡ 5, ἀθοδὲ θέαι ἴῃ Ὁ. 



λα ἐπὶ Πατρόχλῳ: ὃ 501 

αὐτὰρ ὃ τοξευτῇσι τίϑει ἰόεντα σίδηρον, 

κὰδ δ᾽ ἐτίϑει δέκα μὲν πελέχεας, δέκα δ᾽ ἡμιπέλεχκα. 
ἱστὸν δ᾽ ἔστησεν νηὸς χυαγοπρῴροιο 

τηλοῦ ἐπὶ ψαμάϑοις, ἔχ δὲ τρήρωνα πέλειαν 
- , - ἢ Τῷ Δ ΑΟΣ ΕΝ ἊΣ , 

λεπτῇ μηρίνϑῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἄρ᾽ ἀνώγει 
’ Ὁ «“ , ’ ’ , τοξεύειν" οὖς μέν χε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, 

πάντας ἀειράμενος πελέχεας οἰχόνδε φερέσθω" 

ὃς δέ χε ίνϑοιο τύχῃ, ὄργιϑος ἁμαρτών, --- ὃς “ῆρ 29 τε ρους 
ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος --- ὃ δ᾽ οἴσεται ἡμιπέλεχκα.“" 

«' ν, »Ὲ ΡῚ Δ. 2. , , », ὡς ἔφατ᾽" ὦρτο δ᾽ ἔπειτα βίη Τεύχροιο ἄνακτος, 

ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς ᾿Ιδομεγνῆος. 

κλήρους δ᾽ ἐν χυγέ λκήρεϊ πάλλον ἑλόντε ἤρους δ᾽ ἐν χυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

Τεῦκρος δὲ πρῶτος χλήρῳ λάχεν. αὐτίχα δ᾽ ἰὸν 

ἧκεν ἐπιχρατέως, οὐ δ᾽ ἠπείλησεν ἄνακτι 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑχατόμβην. 
»ἢὕ Χ .« “- ,ὔ ’ «ς Ἅ ΤᾺ ΄ - 

ὄρνιϑος μὲν ἅμαρτε" μέγηρε γάρ οἱ τό γ᾽ ᾿“πόλλων 
2 ᾿᾽ ει ΙΑ , Ν Α - ὶ , δὲ 2 »ἵἷὕ Ἔ αὐτὰρ ὃ μήρινϑον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ᾽ ὄρνις 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπὸ μήρινϑον τάμε πικρὸς ὀιστός. 
[4] αῇ Ρ 2 9, δ 5] ,ὔ «κι ὶχ ,ὔ ἣ μὲν ἔπειτ᾽ ἤιξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείϑη 

μήρινϑος ποτὶ γαῖαν" ἀτὰρ χελάδησαν ᾿α΄χαιοί. 
ἊΝ: Ἂ »ἷ ’ὔ ᾽ ’ὔ Ἁ σπερχόμενος δ᾽ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 

τόξον, ἀτὰρ δὴ ὀιστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴϑυνεν" 

αὐτίχα δ᾽ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ ᾿“πόλλωνι 

ἀργῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑκατόμβην. 

868 οὐ δ οὐδ᾽ ἰρν]; αἰδίππχονας ΤΟΎ πΘ. 864] οπἐπιηΐ 

ΘΟΙΏΡ 65; οἵ, Ζ] 102. 810 84ᾳ. ἐξείρυσε χειρὸς τόξον, ἀτὰρ δὴ 

ὀιστὸν) 11ὈΡῚ οὐ ΑΥβίαροιο; ἐπεϑήχατ᾽ ὀιστὸν τόξῳ, ἐν γὰρ πᾶσιν 

Βαθθθαύ δα 10 ΔΙΆ ΒΒΙΠἸθηβῖ5. ΟἿ, Τλιάπιοῖι ΑἩΤΙ 1, Ρ. 499. 54. οὐ Πθ μοι" 

θη. Ὁ. 667 86. 
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ὕψι δ᾽ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν᾽ 

τῇ Ὁ 
[σὲ ς ᾿ 

δ᾽ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην. | 

ἀντιχρὺ δὲ διῆλθε βέλος. τὸ μὲν ἂψ ἐνὶ γαίῃ 
΄ ’ ’ Δ Ρ) Ἁ ς »ἷ ΕΞ 

πρόσϑεν ΜΙιηριόναο πάγη ποδός" αὐτὰρ ἡ ὄρνις 
- -- " 

ἱστῷ ἐφεζομένη νηὸς χυανοπρῴροιο 

αὐχέν᾽ ἀπεχρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυχνὰ λίασϑεν. 
ΡῚ ΝῚ ῬῚ ΒΡ] ,ὔ ν , - ΨῚ 5} ΝΕ ΒΝ] - 

ὠχὺς δ᾽ ἐκ μελέων ϑυμὸς πτάτο, τῆλε δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ 

κάππεσε" λαοὶ δ᾽ αὖ ϑηεῦντό τε ϑάμβησάν τε. 

ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης πελέχεας δέχα πάντας ἄξειρεν, 
Τεῦχρος δ᾽ ἡμιπέλεχχα φέρεν χοίλας ἐπὶ νῆας. 

τὰ 

αὺτ 
Ν 

ὰρ 11ηλεΐδης κάτα μὲν δολιχόσχιον ἔγχος, 

κὰδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον, βοὸς ἄξιον, ἀνϑεμόεντα 
ΠΕΤΟ 2 5) -" [ ,ὔ ς ὶ ΩΣ ] 

ϑῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων. χαί ῥ᾽ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν᾽" : 
2 [4 »ἤὕ 

ΣΝ 

2λ Ν ϑν, ὉΥΦΣ “" δὶ 2 Χ , 2 ,. 

ἂν μὲν ἄρ᾽ ᾿“τρείδης εὐρὺ χρείων ᾿4“γαμέμνων, 
Ν 

ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης ϑεράπων ἐὺς ᾿Ιδομενῆος. 

τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπε ποδάρχης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
ΒῚ “" δὶ - 7 δὶ , « ͵ Ἄ π ς ͵ , 

»ΑἹτρείδη" ἴδμεν γάρ, ὅσον προβέβηχας ἁπάντων, 

ἠδ᾽ ὅσσον δυνάμει τὲ χαὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος" 

ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ᾽ ἄεϑλον ἔχων χοίλας ἐπὶ νῆας 

ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Δηριόνῃ ἥρωι πόρωμιεν 
οχ Ἢ Ν Ν ι ἢς 7) {1 ν΄ 6 ) 

εἰ σύ 
εἱ 

ὡς 

“ - 2 ὴ Σ νὰ , Ν Ψ Ψ {{ γε σῷ ϑυμῷ ἐϑέλοις" χέλομαι γὰρ ἐγώ γε. 

ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων" 
᾿ - ῚΝ ᾿ , , , Ὁ ΛΕς ΠῚ [7] . εἶ δῶχε δὲ Μιηριόνῃ δόρυ χάλχεον, αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 

Ταλϑυβίῳ χήρυχι δίδου περικαλλὲς ἄεϑλον. " 

Ἵ 
᾿ ἌΡΟΆ ΜΡ ὝΕΣ κ' 

4 ὑπὸ] ὑπαὶ 1ἸΡΡῚ ἔδυ. οπηηθ8, οουτοχὶ ΥΝΟΙ; οἷ ΟἽ1ι. τ 

γὴ] πιὸ ΔΙ1Θ πᾶ: σοπἰθοίπ τη ἀἢδυέ άπ, ἐστὶ ΠΟΥ: οἵ, Ζ 918. 

ἐθέλοις] ἐθέλεις 8111, ἐθέλῃ ππιβ; ν. ργαθέ. ἢ. 8. 9, 10, 3. 

ΐ 
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΔΥΤΡΑ. 

“αὔῦτο δ᾽ ἀγών, λαοὶ δὲ ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἕχαστοι 
2 " δὶ » 53: ᾿ ᾿ Ψ, ᾿Ν ἣ 
ἐσχίδαντ᾽ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο 

ὕπνου τὲ γλυχεροῦ ταρπήμεγναι" αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

χλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μὲν ὕπνος 

ἥρει πανδαμάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα 

ΠΙἊΟατρόχλου ποϑέων ἀνδροτῆτά τε χαὶ μένος ἠὺ 
ἠδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ χκαὶ πάϑεν ἄλγη, 

ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων. 
-Ὁ ΄ ε Ν δ: Ρ ΟἹ ἜΞΡ 

τῶν μιμνησχόμενος ϑαλερὸν χατὰ δάχρυον εἴβεν, 
» Ἔλϑν ΤΩ͂Ν τ ,ὕ ))ὴ ἢ Ὺ) ΦῚ 
ἄλλοτ ἐπὶ πλευρὰς καταχείμεγος, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηγής᾽ τοτὲ δ᾽ ὀρϑὸς ἀναστὰς 

δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ ϑῖν᾽ ἁλός. οὐδέ μιν ᾿Πὼς 

φαινομένη λήϑεσχεν ὑπεὶρ ὅλα τ᾽ ἠιόνας τε" 
Ὁ » τᾧἢ ) 5. Αἱ ’, ς » «! ΡῚ , « 

ἀλλ ὃ γ᾽ ἕπεὶ ζεύξειεν τυφ ἄρμασιν ὠχέξας ἵππους, 

“Ἔχτορα δ᾽ ἕλκεσϑαι δησάσχετο δίφρου ὄπισϑεν" 

τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο ϑανόντος 

αὖτις ἐνὶ χλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ᾽ ἔασχεν 
2 ,ὔ ΒῚ ᾽ὔ ᾽ -» ἘΣ η 

ἐγ χόγι ἕχταγύσας προσιρηγέα. τοῖο δ᾽ πόλλων 

1 ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἕχαστοι] Ἰἰυτῖ, ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕχαστος ὁομϊθοἰΐ 

Ἡονπθ. ΟΡ αθαμη ΟἸΐμι ἀο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕχαστοι; ν. 4}. ῬΆΠ]Ο]. 

Ραθᾶδο. 1950 (1882), Ρ. 2342. 6--9] ἀδπηπαθαπί ΑΥἸΒ ΟΡ 65. οἵ 

ΑὙἸΒ ΤΟΙ ΠΙΒ. 0 ἀνδροτῆτα! ἰθὺ] ἴθνθ οῖποβ, ἀδροτῆτα ππι8: 

γ. ΠΙ8ῦ1. 1 ἄλγῃ] ἄλγεα 1ἰθιϊ. 11 τὸν δέ τ ἔγι., τόνδε δ᾽ 
ΘΘΙΘυῚ 1100]. 
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πᾶσαν ἀεικείην ἄσιεχε χροΐ, φῶτ᾽ ἑἐλεαίρων 
᾿ , 2 ν . ΒΥ ὧν» , , 

καὶ τεϑνηότα περ περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα χάλυπτεν 
“ [Ὁ , 2 ὶ , ς Ὁ» 

χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἕλκυστάζων. 
[6] «' ᾿ « δὶ ΡΥ ΥΣ ᾽ὔ Ἔ 

ὡς ὃ μὲν “Εχτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων 

τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσχον μάχαρες ϑεοὶ εἰσοράογτες, 

κλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσχον ἐύσχοπον ἀργεϊφόντην. 

ἔνϑ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑάνδανεν, οὐ δέ ποϑ᾽ Ἥρῃ 

οὐδὲ Π͵|οσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυχώπιδι χούρῃ" 
᾽ ἢ [δ -“ Β] ’ὔ 2 ς , 

ἀλλ᾽ ἔχον, ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχϑετο "ἴλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ᾿“λεξάνδρου ἕνεχ᾽ ἄτης, 

ὃς γείχεσσε ϑεάς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 

τὴν δ᾽ ἤνησ᾽, ἥἴ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 
ΩΣ δ). ἘΝ ἘΝ ς᾽ ΒῚ - ἢ » ᾿] ΒΡ Δ ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς, 

καὶ τοτ᾽ ἄρ᾽ ἀϑανάτοισι μετηύδαε «Φοῖβος ᾿“πόλλων᾽ 

»»Οχέτλιοί ἐστε, ϑεοί, δηλήμονες. οὔ νύ ποϑ' ὑμῖν 

“τ [ ἔχηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων; χτὼρ μηρί ἕχηΣ βοῶν αἰγῶ ελείων; 

τὸν γῦν οὐχ ἕτλητε νέχυν περ ἐόντα σαῶσαι, 
τε ᾿ ΨΚ ΘῚ ΄, » δὶ) Ν ἢ ν 7, ὝΆΝ πε τε: ᾿ 
ἧ τ᾽ ἀλόχῳ ἰδέειν χαὶ μητέρι χαὶ τέχκεϊ ᾧ 

χαὶ πατέρι Πριάμῳ λαοῖσί τε, τοί χέ μιν ὥχα 
ν . γν πυρὶ χήαιεν καὶ ἔπι κτέρεα χτερίσαιεν. 

ἀλλ᾽ ὀλοῷ ᾿ἀχιλῆι, ϑεοί, βούλεσϑ'᾽ ἐπαρήγειν, 

ᾧ οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι, οὔτε νόημα 

γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι" λέων δ᾽ ὡς ἄγρια οἶδεν, 

᾿ Ϊ 

90 τεϑνηότα) Ῥαποὶ, τεϑγειῶτα 1), τεϑνειότα γο]Ἰα πὶ ἴῃ οἷ8 

(η ϑιιρνα βουρίο) (Οὐ ὅ'γυ. 98. εἰσοράοντες] εἰσορόωντες [101]. 

9 ἑάνδανεν] ξήνδανεν νο}] ξήνδανεν [1Ὀν], ἐφήνδανεν Ὁ); ν. Ῥγδοῖ., 

ΘΠ ας οὐ δέ] οὐδέ 1001; αἰβιπηχουαί Ηθυπθ. 28. ἀτηοῖ 

ΠῸΡΙ [6.6 ΟἸΏΠΘ5. εἴπη ΑΥἸβία ΡΟ ΠΟ; ἀρχῆς τπιητι8, ἀἀβουιρίιπη. οἰϊδιῃ. ἴῃ Α; 

01..2 598. 92. μετηύδαε) μετηύδα ἸἸὈΥ]. 

πτπε τ Ξ-Ξ 
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Ὁ ᾿] ἐγγξὶ »» . 7) βί Ὰ " ,Α ’ὔ 9 -» ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τὲ βίῃ χαὶ ἀγήνορι ϑυμῷ 
εἴξας εἰσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβῃσιν --- 

ὡς ᾿Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐ ὁέ οἱ αἰδὼς 

γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν]. 

μέλλει μέν πού τις χαὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι, 

"ἠὲ χασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν" 

ἀλλ᾽ ἡ τοι χκλαύσας χαὶ ὀδυράμενος μεϑέηκχεν" 

τλητὸν γὰρ μοῖραι ϑυμὸν ϑέσαν ἀνϑρώποισιν. 

αὐτὰρ ὅ᾽ γ᾽ “Εχτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα 0 ὃ γ᾽ “Βακτος » ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 

ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο 
-- 2 , Ὁ , 71 ΡΣ ΑΛ, 5 δ 

ἕλχει" οὐ μήν οἱ τό γε χάλλιον οὐδέ τ᾽ ἄμεινον. 
] Ἢ ΒῚ “» 2 “» ,ὕ Ἑ ς ἜΕς τὶ μὴ ἀγαϑῷ περ ἐόντι νεμεσσηϑῶμέν οἱ ἡ μεῖς 

ἱχωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀειχίζει μενεαίνων.“" 
ἊΝ Χ ᾿ ἰ - ,ὔ [σὲ " 

τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευχώλεγος ᾿“ΠΙρὴ 

᾿»»δη χὲν χαὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε, 

εἰ δὴ ὁμὴν ᾿Αχιλῆι χαὶ “ἔχτορι ϑήσετε τιμήν. 
Ϊ Ἂ .- 

ἽἝχτωρ μὲν ϑνητός τὲ γυναῖχά τε ϑήσατο μαζόν᾽ 

αὐτὰρ ᾿ἀχιλλεύς ἐστι ϑεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ 

ϑρέψα τὲ χαὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράχοιτιν, 

"]]ηλεῖ, ὃς πέρι κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀϑανάτοισιν. 

ἱπάντες δ᾽ ἀντιάεσϑε, ϑεοί, γάμου" ἐν δὲ σὺ τοῖσιν 

ἢ δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε.“ 

»ρη, μὴ δὴ πάμσιαν ἀποσχύδμαινε ϑεοῖσιν" 

οὐ μὲν γὰρ τιμή γε μί᾽ ἔσσεται. ἀλλὰ καὶ “Εχτωρ 

 ρυβοῖ. 11]. 8 4, Π 8, 2. 61 Πηλεῖ] ν. ρῥιδοῖ. 1. 8 8, 

02 ἀντιάεσϑε] ἀντιάσεσϑε ὑππ5, ἀγτεάασϑε οθίθυ! ΠΟΥ. 
Ἡοιπουὶ 1)ἴὰ5. Υ0]. 11. 20 

. . 9 , , η , ΄ “ΩΝ 
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη γεφεληγερέτα. Ζεύς 

θῦ 

44 οὐ δέ] οὐδέ 1101τὉ΄΄. 40] οο]αίο Ἠφβίοα. Ορ. 818 ἀδιηπαν 

Αὐϊδίανοιιθ. 8 νεμεσσηϑῶμέν) ΙἰὈν], νεμιεσση ϑέωμέν ΑΥἸδέαΡΟ 5 : 
10 γ. 

ΧΧΙΝ 

σι σι 

600 
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φίλτατος ἔσχε ϑεοῖσι βροτῶν, οἱ ἐν ᾿Ιλίῳ εἰσίν" | 
«ι ν 2 , ΒΝ] 2 ᾿ Β 7ὴ ἐς, , τα ς ] 

ὡς γὰρ ἐμοί γ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων. 

οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης 
ΟΣ α, Ι Ἂ᾿ 

- Ἷ δ Ἀ -“ 

λοιβῆς τε χνίσης τε τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 

ἀλλ ἡ τοι χλέψαι μὲν ἐάσομεν --- οὐδέ πῃ ἔστιν 

λάϑρῃ ᾿Αχιλλῆος --- ϑρασὺν “Εχτορα" ἢ γάρ οἱ αἰεὶ 

μήτηρ παρμέμβλωχεν ὁμῶς νύχτας τὲ χαὶ ἡμαρ. 

ἀλλ᾽ εἴ τις χαλέσειε ϑέων Θέτιν ἄσσον ἐμεῖο, 

ὄφρα τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἕτος, ὥς χεν ᾿αΑχιλλεὺς 

δώρων ἐχ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό ϑ᾽ “Εχτορα λύσῃ.“ 

ὡς ἔφατ᾽" ὦρτο δὲ Ἴρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 

μεσσηγὺς δὲ Σάμου τὲ καὶ ωβρου παιπαλοέσσης 

ἔνϑορε μείλανι πόντῳ" ἐπεστονόχησε δὲ λίμνη. 

ἣ δὲ μολυβδαίνῃ ἰχέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, 

ἥ τὲ χατ᾿ ἀγραύλοιο βοὸς χέρας ἐμβεβαυῖα 

ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾿ ἰχϑύσι χῆρα φέρουσα. 

εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπήει γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄλλαι 

ἥαϑ'᾽ ὁμηγερέες ἅλιαι ϑεαί: ἣ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς 

χλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὅς οἱ ἔιιελλεν 

φϑίσεσϑ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλαχι τηλόϑι πάτρης. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠχέα "Ιρις" 

οὔρσο, Θέτις" χαλέει Ζεὺς ἄφϑιτα μήδεα εἰδώς.“ 

τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 
ἐς -" "ὕὔ7 ,ὔ ’,ὔ »λι., ὶκΝ 

»τίπτε μὲ χεῖνος ὄνωγε μέγας ϑεός; αἰδέομαι δὲ ἑ 

τὸ χνίσης] κνίσσης 811]. 14 ϑέων)] πομημ}}} νθίθι 1], ϑεῶν 

ΠΠΡν1 οαπθ Ἡργοάϊαπο; {Ππ ΘΟ] 5 Υ ὅ8. Καὶ 111 τϑοθρὶέ ΟἸ ἰδ. 

Οὐ οὔαπη ΜΗ 8438. 89 σπήξι] σττῆι 100]. 84 ἢαϑ εἴαϑ' 

(εἴα ϑ᾽ Ὁ) ΠΡ]. 88 Θέτις] Θέτι 100] ρυδθίθ ἀπππη, {πιὰ φθοορῖ 

Βαῦπθ5; οἵ. ᾧ 414. 
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2 

᾿μίσγεσϑ᾽ ἀϑανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄχριτα ϑυμῷ. 
-" , ὝΕΣ, το "ὕὔ "7 [ " )7 ἐ 

εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅττι χεν εἴπῃ. 

ὡς ἄρα φωνήσασα χάλυμμ᾽ ἕλε δῖα ϑεάων 

χυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἔσϑος. 

βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσϑεν δὲ ποδήνεμος ὠχέα ᾿]ρις 

ἡγεῖτ᾽" ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο χῦμα ϑαλάσσης. 
3} Ἁ 2 ) -» ἊΨ 5) Ἀ ᾽ ’ὔ Μ 

ἀχτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀιχϑήτην 

εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες 
[4 ἊΣ ς , , ᾿ ὟΝ ἌΣ 

αϑ' ὁμηγερέες μάχαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες. 

ἣ δ᾽ ἄρα πὰρ Ζιὶ πατρὶ καϑέζετο, εἶξε δ᾽ ᾿4ϑήνη. 

Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ ϑῆκχεν, 

χαί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι" Θέτις δ᾽ ὥρεξε πιοῦσα. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε" 

»ἤλυϑες Οὔλυμπόνδε, ϑεὰ Θέτι, κηδομένη περ, 

πένϑος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν" οἶδα καὶ αὐτός" 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω, τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο χάλεσσα. 

ἐγγῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀϑανάτοισιν ὄρωρεν 

ἽἝχτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ ᾿ἄχιλλῆι πτολιπόρϑῳ" 
Ξ ᾿ ) 2 ,ὔ ᾿ ἐδ μῦν, Ζ 2 “. ’ χλέψαι δ᾽ ὀτρύγνουσιν ἐύσχοπον ἀργεϊφόντην. 

αὐτὰρ ἐγὼ τόδε χῦδος ᾿Αχιλλῆι προτιάπτω, 

αἰδῶ χαὶ φιλότητα τεὴν μετόπισϑε φυλάσσων. 

αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλϑὲ χαὶ υἱέι σῷ ἐπίτειλον" 

σχύζεσθαί οἱ εἰπὲ ϑεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 
τὸ 3 “Ἢ [42 " , ἀϑανάτων χεχολῶσϑαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 

«, 7ὔ κ , ὶ ) , . χτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ χορωγίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν 

94 τοῦ δ᾽ Ιἰυτ], τοῦ τ᾽ Τυοραου]οῖη οἱ Νάποκ: εἷς Ν 91. 

91 ἐξαναβᾶσαι] Αὐϊ᾿δίατομπ, εἰσἀναβᾶσαι τοὶ εἰς ἀναβᾶσαι ᾿ἰθνῚὶ: 

ΕΓ Σ΄ 68. 99 ἥαϑ εἴαϑ'᾽ 1ἰ0ι]. 
90 Ἔ 

901 

ΧΧΙΥ 

9ῦ 

100 

10 

110 

11ὃ 
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αἴ χέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό ϑ᾽ “Εχτορα λύσῃ. 

αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴριν ἐφήσω ΨΥ Οὐ ΡΟ ἘΟΥ Θ ΟΥ̓ ΘΘΙΒΉΟτΟΣ 
λύσασϑαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

- ἘΚλΟΥΣ - , ΜᾳΦ Ω ᾿ 5.» ἐ δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆι φερέμεν τά χε ϑυμὸν ἰήνῃ. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε ϑεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 

βῆ δὲ χατ᾿ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα, 

ἷξεν δ᾽ ἐς χλισίην οὗ υἱέος. ἔνϑ᾽ ἄρα τόν γε 
Ὁ, τὸ Ἁ σ , Ξ [) δ᾽ 5» 2 ΡῈ ὅν ον Ὁ » εὑρ᾽ ἀθινὰ στενάχοντα᾽ φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

ἐσσυμένως ἑἕπέγοντο χαὶ ἐγτύγνοντ᾽ ἄριστον" 

τοῖσι δ᾽ ὄις λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 
“ ῚΧ ᾿ ἀργολ ΜΚ .5}} 2 ᾿] » Ὁ» , , ἣ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο χαϑέζετο πότνια μήτηρ 

χειρί τέ μιν χατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζενγ" 

»τέχγον μόν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 

σὴν ἔδεαι χραδίην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου 
215 ΡΣ - ΩΣ δ ὶλ ,ὔ Β) ’ὔ οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαϑὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 
77 δ ὦ 2 Ξ , ὶ δ. ᾿ς ΦΉΤῊῚ Δ 3} ᾿ 

μίσγεσϑ'" οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηκεν ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταιή. 

ἀλλ᾽ ἐμέϑεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός δἰμι" 

σχύζεσθϑαί σοι φησὶ ϑεούς, δὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ἀϑανάτων χεχολῶσϑαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 

“Εχτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα." 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς" 
«" 

οτῇδ᾽ εἴη" ὃς ἄποινα φέροι, καὶ νεχρὸν ἄγοιτο, 

124 ἐντύγοντ᾽] ἔγτύνοντο [100], ὁουΡοχθυπηΐ ΟἸαρκο, ΒΟ κον 3, 

190---182] ἀαιημαθαί Αὐβίανομπβ; β6α οἵ, αοοίμθ, Ἡθυπᾶηη πθ΄ 

ΠΟΤ  μΘ ΠΥ 199: 181 βέγ] (βαίῃ ἄπο) 11ν]; βίῃ τὖ Δ|Π1Θπϑτη 

οοηϊθοίι τη ἃδυς Νάιοκ, βίδ᾽ βουϊρβουιη ΕἼΘ αἴαπιθ νᾶπ ΠΘΘ ΘῈ 

οὐ Μεομᾶθβ 8 (ὐοδία. Οἵ. ΠῚ 852. 



ἽἝχτορος λύτρα: 2 509 

᾿ εἰ δὴ πρόφρονι ϑυμῷ ᾿Ολύμσιος αὐτὸς ἀγώγ εἰ." ΧΧΙΥ 

ὡς οἵ γ᾽ ἔν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς 111 

πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἕπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον. 

Ἶριν δ᾽ ὥτρυνε Κρονίδης εἰς ἤ]λιον ἱρήγ᾽ 

»βάσχ᾽ ἴϑι, Ἴρι ταχεῖα" λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο 

ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω, 148 

λύσασϑαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 

δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆι φερέμεν τό χε ϑυμὸν ἰήνῃ, 

οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
-“ ’ , «ς (οἱ ὁ ,ὔ « 243 ’ ; κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς χ᾽ ἰϑύνοι 

᾿ ἡμιόνους χαὶ ἄμαξαν ἐύτροχον ἠδὲ χαὶ αὖτις 180 

᾿γεχρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔχταγε δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

᾿ μηδέ τί οἱ ϑάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 
᾿ »" Ὅ) «ς . 5) , 2 “: ’ Ἔ ΄ τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ἀργεϊφόντην, 

ὃς ἄξει, ἡός χὲν ἄγων ᾿ἀχιλῆι πελάσσῃ. 

αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾿Αχιλῆος, 1: ῶι σι 
Ι Εν. Ρ) κ , Ὁ. ,ὔ 2 ΡΥ , δὲ ’ ν 

οὔτ᾽ αὐτὸς χτεγέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει 
»ἷ ’ὔ ἊῚ 2 "ὕὔ »ΥΕΡῚ "7 Ὁ λει νι: ΒΡ] 7, 

᾿ οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

᾿ ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυχέως ἱχέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.“ 
Ι ει "ὕἵ 2 5 ον ΡῚ ,ὕ γ ᾿ ΝΣ 

ὡς ξἕφατ, ὦρτο δὲ 7ρις ἀελλόπος ἀγγελέξουσα 

᾿ ἷξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε. 160 

παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καϑήμενοι ἔνδοϑεν αὐλῆς 
7 ο 2 ΡΣ 6 ἊΨ) ) ’ ν 

δάκρυσιν δίματ᾽ ἕφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς 

ἐγτυπὰς ἐν χλαίνῃ κεχαλυμμένος" ἀμφὶ δὲ πολλὴ 

᾿ τόπρος ἕην χεραλῇ τε χαὶ αὐχένι τοῖο γέροντος, 
ἢ 

τὴν ῥὰ χυλιγδόμενος καταμήσατο χερσὶν» ἑῇσιν. τ0ῦ 

104 ὃς ἄξει] 100], ὃς «δ᾽ ἄξει οο]]αΐο 188. θθῃθ ὁομηίθοῖς ΒΟΚΙΚΟΡ 
ΒΡ Ὶ 919; ΠΟ 2.240. ἣός κεν] δἵως κὲν Πἰδι], 
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ϑυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο ' 

τῶν μιμνησχόμεναι, οἱ δὴ πολέες τε χαὶ ἐσϑλοὶ , 

χερσὶν ὕπ᾽ ᾿Ἰργείΐων χέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. 
“- δὰ Ν 7ὔ τ », 3 ΔᾺΝ ’ Ἷ στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος ἠδὲ προσηύδα 

τυτϑὸν φϑεγξαμένη --- τὸν δὲ τρόμος ἕλλαβε γυῖα ---" 

»ϑάρσει, Δαρδανίδη Πρίαμε, φρεσὶ μηδέ τι τάρβει" ' 

οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ χακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀλλ᾽ ἀγαϑὰ φρονέουσα: Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, ἱ 

ὅς σευ ἄνευϑεν ἐὼν μέγα χήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

λύσασϑαί σ᾽ ἐχέλευσεν ᾿Ολύμπιος “Εχτορα δῖον, 

δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆι φερέμεν τά χὲ ϑυμὸν ἰήνῃ, 
Ὁ δ 7: ), «! , ,, 2 Ψ ς Ξ 

οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ 

κῆρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾿ ἰϑύνοι 

ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐύτροχον ἠδὲ καὶ αὖτις 
αὐ 7 Ν γὔ ᾿Ὶ "ἦὕ τυ 5) ’ὔ 

γεχρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔχταγνε δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

μηδέ τί τοι ϑάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 

τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕινεται ἀργεϊφόντης, 

ὅς σ᾽ ἄξει, ἡἧός κεν ἄγων ᾿ἀχιλῆι πελάσσῃ. 

αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾿Αχιλῆος, 

οὔτ᾽ αὐτὸς χτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύδξει" 
ὔ Ψ,: 2 5) »ὕ ὦ, Ξ᾿ »ὕἤ ᾿Ξ ΑΒ ῸΣ 2 ἊΣ 

οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσχοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱχέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός.“ 
ς ᾿ 5. τα ᾿  Θ ς δε , ἌΝ ὯΝ 6 ᾿ ἣ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠχέα ᾿1ρις 

αὐτὰρ ὃ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐύτροχον ἡμιονείην 

ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινϑα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 

αὐτὸς δ᾽ ἐς ϑάλαμον χατεβήσετο χηώεντα 

114. ὃς σδὺ] Ρ]θιαθπθ, ὃς σεῦ Α οὐ πππ8 6Χχ 811Π|8; οἵ. Β 21. 

189 ἧός χεν] εἴως χεν 00] (ὥς χὲν, εἴως μὲν 5161). ; 
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κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ χεχάνδει" 

ἔς δ᾽ ἄλοχον ᾿χάβην ἐχαλέσσατο φώνησέν τε᾿ 

»δαιμονίη, 4τόϑεν μοι ᾿ Ολύμπιος ἄγγελος ἦλϑεν 

λύσασϑαι φίλον υἱόν, ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ““χαιῶν, 

δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆι φερέμεν τά χε ϑυμὸν ἰήνῃ. 
ἀλλ ἄ ὃ ᾿πΨυυ, , σὶ ἴδ ἤη; Ρ ," ἄγε μοι τόδε εἰπέ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἰγαι; 

αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος χαὶ ϑυμὸς ἄνωγεν 

χεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν." 

ὡς φάτο: κώχυσεν δὲ γυνὴ χαὶ ἀμείβετο μύϑῳ᾽" ς φάτο" χώχκυσε γυνὴ καὶ ἀἁ, ; ι 

»ὦ μοι, πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ἧς τὸ πάρος γε 

ἔχλε᾽ ἐπ’ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις; 

πῶς ἐϑέλεις ἐπὶ νῆας ᾿““χαιῶν ἐλϑέμεν οἰος, 

ἀνδρὸς ἐς ὀφϑαλμούς, ὅς τοι πολέας τε χαὶ ἐσϑλοὺς 
«7 ΡῚ ’ δ 7 ΄ , ΘῚ 

υἱέας ἐξενάριξε; σιδήρειόν νύ τοι ἤτορ. 

εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει χαὶ ἐσόψεται ὀφϑαλμοῖσιν 

ὠμηστὴς χαὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅδε, οὔ σ᾽ ἐλεήσει 

οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευϑεν 

ἥμενοι ἐν μεγάρῳ" τῷ δ᾽ ὥς ποϑι μοῖρα χραταιὴ 

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή, 

ἀργίποδας χύνας ἄσαι, ἑῶν ἀπάνευϑε τοχήων, 
) Ν ’ -" τ ἣν Κ). ς τἢ , τα », ἀνδρὶ πάρα χρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 

ἐσθέμεναι προσφῦσα" τότ᾽ ἂν τιτὰ ἔργα γένοιτο 

198 ἄνωγεν} ΑΥΙβίανο 5, ἀνώγει ΠΡ]. 201 πάρος γε) πάρος 

7ῦδρ 1101], γ8 ΒΡ ἃ ΒΟ. ρίπη ἴῃ Α; ν. ριδοί. Π. 8 8. 900 αἱρή- 

σξι] 1001; ἀϑρήσξει βουῖρβθυιηΐ Βοίπο (1852) δἰμηαθ. θαι ΝΆῸΟΚ, 

ΕΙ ΒΡ: 95 Ρ' 108 56.) δὺ 811]. 901 δὸὲ] ΑΟ᾽ 111, δ΄ γε το] ααὶ 

ἴῃ Οἷδ. ῬΆΡγτΒ Βαμπκοβίαμπιβ; εἰ, Ὁ 403. 510. γιγνομένῳ) γεινο- 

μένῳ 110]. 218 ἂν τιτὰ] ἀπὸ Π}} οαπὰ ΑΡΟΠΟΟ Ὸ οἱ (ἈΠΠβίναἴο. 

ἀπο ΡΥ Ἶπητ|5. Ῥϑοθρὶς Βοῖοι, ἄντιτα ὁθίθυ! εἴπη ῬΓΟΪθιηαθο Αβολ] οί. 
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912 4: “Ἕχτορος λύτρα 

παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ χακιζόμενόν γε χατέχτα, 

ἀλλὰ πρὸ Τρώων χαὶ Τρωιόδων βαϑυχόλπων 
ς ΡΟΝ »ἷ 48 ΄ Ἃ, ὃ )η - ζέ 

ἑσταότ᾽, οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς. 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειτιε γέρων Πρίαμος ϑεοειδής" 
’ 2 2) 2 » ΔΝ ᾿ “. ὶ 7 2 Ἁ »μή μ᾽ ἐϑέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μηδέ μοι αὐτὴ 

ὄρνις ἐν μεγάροισι χακὸς πέλευ" οὐδέ μὲ πείσεις. 
2 Ν ’ ,ὔ 2 ᾿, . ’ὔ ΒῚ 7 

εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχϑονίων ἐχέλευεν, 
5} [4] , , 2 , } 5 "Ὡ ἢ οἱ μαντιές εἰσι, ϑυοσχόοι ἢ ἱερῆες; 

ψεῦδός κεν φαῖμεν χαὶ γνοσφιζοίμεϑα μᾶλλον" 

γῦν δ᾽ --- αὐτὸς γὰρ ἄκουσα ϑεοῦ χαὶ ἐσέδραχον ἄντην --- 

δίμιι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἰ δέ μοι αἶσα 
,ὔ Α Ν 2 - , τεϑνάμεναι παρὰ νηυσὶν ᾿χαιῶν χαλχοχιτώνων, 

“κ 2 , , ,ὔ ᾿Ὶ Ἴ.5 ᾿ 

βούλομαι" αὐτίχα γάρ μὲ χατακχτείνειεν ᾿ἡχιλλεὺς 

ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἴην." 

ἢ, χαὶ φωριαμῶν ἐπιϑήματα χάλ᾽ ἀνέῳγενγ" 

ἔνϑεν δώδεχα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

δώδεχα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τόπητας, 

τόσσα δὲ φάρεα λευχό, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 

χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέχα πόντα τάλαντα, 

ἐχ δὲ δύ᾽ αἴϑωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, 
«᾿ 

ἐχ δὲ δέπας περικαλλές, δ᾽ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 

ἐξεσίην ἐλϑόντι, μέγα χτέρας᾽" οὐδέ νυ τοῦ περ 
, 3. νοΐ , ς , , Ὁ 9.) - 

φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, πέρι δ᾽ ἤϑελε ϑυμῷ ' 

λύσασϑαι φίλον υἱόν. ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας ' 

αἰϑούσης ἀπέεργεν ἕτεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίσσωνγ" 

ΟΥ Ε 808. 219 ἐν) ἐνὶ ΠΥ, ἐν ροβίμ]αν! Ηδνπθ, βου ρδι ΒΟΚΙκοΡ ", 

παθοῖ Ἐπβίδίμπιβ. ΟΥ. ΜΙ 218. 921 ἐπὴν--- εἴην] ν. ρνϑϑί. Π|. 8 9.5 

ΠΙᾺ. 981 λευχά] Ρ]δυίαπθ ἴῃ οἷβ ΑΟ Βαμκθβίαπιβ, χαλά ἈΠ]. 
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»ἔρρετε, λωβητῆρες, ἐλέγχεα" οὔ νυ χαὶ ὑμῖν 

οἴχοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ᾽ ἤλϑετε χηδήσοντες; 

ἢ ὀνόσασϑ᾽, ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν, 

παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἄριστον; ἀτὰρ γνώσεσϑε χαὶ ὕμμες" 

δηίτεροι γὰρ μᾶλλον ᾿ἡχαιοῖσιν δὴ ἔσεσϑε 

χείνου τεϑνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἐγώ γε, 

πρὶν ἀλαπαζομένην τὲ πόλιν χεραϊζομένην τε 

ὀφϑαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόμον Ἴιδος εἴσω." 

ἦ, καὶ σκηπαγνίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας" οἱ δ᾽ ἴσαν ἔξω 
σπερχομέγοιο γέροντος. ὃ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόχλα, 

γειχείων “Ελενόν τε ΠΙ|Ὰάριν τ᾽ ᾿γάϑωνά τε δῖον 

Πάμμονά τ᾽ ᾿Αντίφονόν τὲ βοὴν ἀγαϑόν τε Π|ολίτην 

Ζ2Ζηΐίφοβόν τε καὶ ᾿Ιππόϑοον χαὶ Δϊον ἀγαυόν. 

ἐγγέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοχλήσας ἐχέλευεγ" 

»σπεύσατέ μοι, χαχὰ τέκνα, χατηφόνες" αἴϑ' ἅμα πάντες 

“Ἔχτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ ϑοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσϑαι. 

ὥ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέχον υἷας ἀρίστους 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινα φημὶ λελεῖφϑαι, 

Μήστορά τ᾽ ἀντίϑεον χαὶ Τρωίλον ἱππιοχάρ μην 

“Ἐχτορά 9’, ὃς ϑεὸς ἔσχε μετ᾿ ἀνδράσιν οὐδὲ ἐῴχει 

ἀνδρός γε ϑνητοῦ πάις ἔμμεναι ἀλλὰ ϑεοῖο" 

τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ ΄ἄρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, 

ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε, χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, 

ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 

9289 ἐλέγχεα] ἐλεγχέες 1101], ΘοΥΡοχὶν ΑΠΡΘη5: ν. ρυαθῖ. 58. 4, 1, 2. 

241 ὀνόσασϑ᾽] Αὐ᾽δίανο!πιβ, οὔνεσϑ᾽ ΠῸΡῚ (οὔνεσϑε παιβὺ: ὥνησϑ᾽ 

ΠΝ πδοῖν ΕἸοΙς. 11. ἢ. 999. 5Β88 τοῖσι ρ' 8.18. 944 τεϑνηῶτος ποη- 

Π1}}}, τεϑνειῶτος Α(ὴ βιιρνα βου ρίο) ΟἿ) Ταμ]τοβίαηιθ. 3900. Πάμ- 

μοναὶ] ᾿ἰθνῖ, Πάμονα τπὰ]ὸ ροβίμϊαι (Ὁοῖ ΜΟΙ, 418. 
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2 Ρ᾿ ἈΞ "ἷ ) , , οὐχ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοτιλίσσαιτε τάχιστα 
- , ,ὔ 5 -» [4 , ἡ ἘΞ Ρ Υ ος 

ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιϑεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν δόοῖο; 

ὡς ἔφαϑ': οἱ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδδείσαντες ὁμοχλὴν 

ἐχ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ξύτροχον ἡμιογείην 

καλὴν πρωτοπαγῆ, πείρινϑα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὐτῆς, 

χὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ἧἥΐρεον ἡμιόγνειον 

πύξινον ὀμφαλόεν, εὖ οἰήχεσσιν ἀρηρός, 
ΣΝ τ). ἧφ δ «! -» εν ς:- 2 ᾽, ἐχ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ. 

χαὶ τὸ μὲν εὖ χατέϑηχκαν ευξέστῳ ἐπὶ δυμῷ, 
,ὔ ἔζῃ ἔπι πρώτῃ, ἔτι δὲ χρίχον ἕστορι βάλλον" Ὡ 

Ἷ Ὁ , ῃ 2», δὶ 5) ᾿] ΒῚ ’ δ] Ν »ἷἤ 

τρὶς δ᾽ ἑκάτερϑεν ἔδησαν ἐπ᾿ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα 
" δ 5 - ὶ , “᾿ 

ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔχαμψαν. ΐ 
᾿ ᾿ ’ , 5 

ἐκ ϑαλάμου δὲ φέροντες ἐυξέστης ἔπ᾽ ἀπήνης 
, «γι ΄ » απ ἜΞΩ Ὰ Ὧν 

γνήεον βιχτορέης χεφαλῆς ἀπερείσι ἀποινα. ' 
τὸ ΙΝ, γε , , Ρ ᾽ ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους χρατερώνυχας ἐντεσιξργούς, Ἶ 

ἡ 

τούς ῥά ποτὲ Πριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα" ; 

ἵιπους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὃς ὃ γεραιὸ ἘΣ 5 θυσ υε 1ΟΥ ΞΕ ον. 5 “Ὁ Θ 

αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐυξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 

τὼ μὲν ζευγνύσϑην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν 

κῆρυξ χαὶ Πρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες" 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἡλϑ᾽ ᾿Εχάβη τετιηότι ϑυμῷ, 
57 Ρ ΤΥ 5) . , ὶ ν οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφιν 

᾿ 2 ,ὔ -“. ,ὕ Ὶ ’ Ψ, χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε χιοίτην. 
- “τὰ [4 2ὕ, 2). 3.) 2 2 ,ὔ - ; 

στῆ δ᾽ ὕιπων προπάροιϑεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

»τῆ, σπεῖσον “1ιὲ πατρί, καὶ εὔχεο οἴχαδ᾽ ἱχέσϑαι 

ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε ϑυμὸς 

901 πρωτοπαγῆ! πρωτοπαγέα 11. 268 πασσαλόφι] πασ-, 
σαλόφιν ἈΠ]. 

μεσ τ σῶς 



ἽἜχτορος λύτρα: Ὡ 51: 

ὀτρύνει ἐπὶ νῆας, ἐμεῖο μὲν οὐχ ἐϑελούσης. 

ἀλλ᾽ εὔχευ σύ γ᾽ ἔπειτα χελαιγεφέι Κρονίωνι 

᾿Ιδαίῳ, ὅς τε Τροίην χατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, 

αἴτει δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ 

φίλτατος οἰωνῶν καί εὑ χράτος ἐστὶ μέγιστον, 

δεξιόν, ὄρρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφϑαλμοῖσι νοήσας 

τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴης Δαναῶν ταχυπώλων. 

δἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς, 

οὐχ ἂν ἐγώ γέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύγουσα χελοίμην 

γῆας ἔπ᾽ ᾿4“ργείΐων ἰέναι, μάλα περ μεμαῶτα.“ 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη {Πρίαμος ϑεοειδής" 

»»ὦ γύναι, οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιϑήσω" 

ἐσϑλὸν γὰρ 4)ιὶ χεῖρας ἀνασχέμιεν, αἱ χ᾽ ἐλεήσῃ.“ 

ἢ ῥα, καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὥτρυν᾽ ὁ γεραιὸς 

χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον" ἣ δὲ παρέστη 

χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν ὃ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα. 

γιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο" 

εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρχεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον 

οὐρανὸν εἰς ἀνιδὼν καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα" 

»Ζεῦ πάτερ, Ιδηϑεν μεδέων, χύδιστε μέγιστε, 

δός μ᾽ ἐς ᾿ἀχιλλῆος φίλον ἐλϑέμιεν ἠδ᾽ ἐλεεινόν" 

πέμιψγον δ᾽ οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον, ὃς τε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατος οἰωνῶν χαί εὑ χράτος ἐστὶ μέγιστον, 

δεξιόν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφϑαλμοῖσι νοήσας 

τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων.“ 

290 εὔχευ] εὔχεο 1011 Ὀ]ασ τὶ οὐ ορίϊμϊ; ν. ρυδθῖ, 8 4, ΠΟ, 2. 

804] ἀδηηηαθαΐ ΑὐἹβίανομπβ; οἵ, Ἀοριηθν θη. Ρ. 00 388. ϑθ0τ εἰς 

ἀνιδὼν] εἰσανιδὼν Ἰἰθυϊ. 809. ἐλϑέμεν)] ἐλϑεῖν 1100]. 
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ει "ὕἷ]' 2 2 ΄ “ ΟΣ ΄ ’ . 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔχλυε μητίετα Ζεύς 

αὐτίχα δ᾽ αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 

μόρφγον ϑηρητῆρ᾽, ὃν καὶ περχγὸν χαλέουσιν ῥχο 10] ΠΟ ἀὐύς Ὑϑλίυς ; 
[σέ κ9 Ὁ , ὝΓΞΑ , , ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο ϑύρη ϑαλάμοιο τέτυκται 
2 2 "» Ὁ ΕΣ --,32 5) - 

ἀνέρος ἀφγειοῖο, ἐὺ χληῖϊσ᾽ ἀραρυῖα, 
,ὔ 5. 7 - ς , ΡΥ Ὰ 7 , τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑχάτερϑεν ἔσαν πτερά" εἴσατο δέ σφιν 

δεξιὸς ἀίξας διὰ ἄστεος. οἱ δὲ ἰδόντες 

γήϑησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. 

σπερχόμενος δ᾽ ὃ γέρων ξεστοῦ ἐπεβήσετο δίφρου, 

ἐκ δ᾽ ἔλασε προϑύροιο χαὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. 
, » ς ,ὔ [σ᾽ ,ὔ 2 4 πρόσϑε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράχυχλον ἀπήγην, 

τὰς ᾿Ιδαῖος ἔλαυνε δαΐϊφρων" αὐτὰρ ὄπισϑεν 

ἵπποι, τοὺς ὃ γέρων ἐφέπων μάστιγι χέλευεν 
, Ν , , ᾿» Ὁ , οἷ 

χαρπαλίμως κατὰ ἄστυ. φίλοι δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο 

πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ ϑάνατόνδε κιόντα. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος χατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο, 
«! Ν ὙΣΒΟ) ,ὔ ἀν το Υ Ο᾽ Β] Ἷ οἱ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι ποτὶ “]λιον ἀπονέοντο 

παῖδες καὶ γαμβροί: τὼ δ᾽ οὐ λάϑον εὐρύοπα Ζῆν 
ΡῚ , , ἜΡΟΝ Ὗ) ᾿] , 7 ἐς πεδίον προφανέντε, ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα. 

αἶμα δ᾽ ἄρ᾽ “Βρμείαν υἱὸν φίλον ἀντίον ηὔδα" ' 
ς ᾿, ῆ Ν “2 ῬἬ , , ΄ 3, 

» Βρμεία" σοὶ γάρ τὲ μάλιστά γὲ φίλτατόν ἔστιν 

ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔχλυες, ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα" 

βάσχ᾽ ἴϑι, χαὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿“χαιῶν ' 

890. διὰ ἄστεος] ΡΆΡΥΥτ ΠαμἸκτοβίαμπιβ, δὲ ἄστεος ἰνὶ ἀοίουϊ- 

ΟΥῸΒ οὐ δαβουρίπιῃ ἴῃ Α, ὑχτὲρ ἄστεος 1101] τηθ]]ον 68. ΟἿ. ργυϑϑῖ. 8.1; 

Π᾿ δ᾽ ἂ 922. γέρων ξεστοῦ] 1101 [66 οηπθ8, οἱ δαβουρίσπιη ἴῃ Α, 

γεραιὸς ἑοῦ Α οὐ πηι ΘΧχ ἅ}1|8. 929. ἔχ] οὖν 1101], οο]]αΐο ὦ 290 

οΟΥΡοχὶΐ Οομοὺ ΜΟΡ. 841. 5880 ποτὶ] Α οὖ οδαϊποηθβ νϑίθιβ, σροῦ 

ΠΌΡῚ ΡΙΘυί το. 881.Ζῇ»] Ζῆν Ἰἰρτῖ; ν. Θι906. 



[9] ἌΑΣ »- " 

Εχτορος λύτρα: 4) 911 

ὼς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ 

τῶν ἄλλων “Ὠαναῶν πρὶν 1]ηλείωνάδ᾽ ἱχέσϑαι."" 

᾿ ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε διάχτορος ἀργεϊφόντης. 

αὐτίχ᾽ ἔπειϑ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα 

μβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν 

ἠδ᾽ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο" 
ἵλετο δὲ δάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει 

Ἐὺν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε χαὶ ὑπνώοντας ἐγείρει" 

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο χρατὺς ἀργεϊφόντης. 

χῆνα δ᾽ ἄρα Τροίην τὲ χαὶ ᾿Ελλήσποντον ἵχανεν" 

β ἢ δ᾽ ἰέναι χούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικὼς 

πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη. 

᾿ οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ λοιο ἔλασσαν, 

"»τῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τὸ χαὶ ἵππους, ὄφρα πίοιεν, 

᾿γὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο χῆρυξ 

Βρμείαν, ποτὶ δὲ ΠΙἊρίαμιον φάτο φώνησέν τε" 

»φράζεο, “Ιαρδανίδη" φραδέος νόου ἔργα τέτυχται. 

ἔνδρ᾽ ὁράω, τάχα δ᾽ ἄμμε διαρραίσεσϑαι ὀίω. 

λλ᾽ ἄγε δὴ φεύγωμεν ἐφ᾽ ἵππων, ἤ μιν ἔπειτα 

γούνων ἁινάμενοι λιτανεύσομεν, αἵ χ᾽ ἐλεήσῃ.“ 

ὡς φάτο" σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνῶς, 

881 μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τεὶ Ἰἰοτῖ; μήτις ἑ ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ ἕ 

ΠΠΟπἰοοἰς ΒΘηί ον, 5 π}111ἃὰ 11. 844 ἐϑέλει] ρ]θυίατιθ πὶ ΑὙ Βα ΌΠ0, 

ἢ ϑέλγ) ραιοὶ ἴὰ οἷβ ἃ ὅγυ.; οἱΐπη ἐϑέλῃ νυϊραίαπη. Ἰδοξϊοπθιη. ἤπῖ586 
ἢ διαί" ΤΙ άγιηιβ. ΟἿ, ἐ 48. ϑὅδ ὁράω)] ὁρόω 101]. 
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918 4): ἽἜχτορος ζύτρα 

ΧΧΙΝ ,»πῇ, πάτερ, ὧδ᾽ ἵππους τε χαὶ ἡμιόνους ἰϑύνεις 

γύχτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε ϑ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 

οὐδὲ σύ γ᾽ ἔδδεισας μένεα πνείοντας ᾿Αχαιούς, 

800 οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασιν; 
“" 2) Ἥ 2) δὶ ᾿Ν ἊΣ ,ὔ ,ὔ 

τῶν εἴ τίς σὲ ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν 
,δὺ » ,ὔ 2 ΡΥ , ᾽ν" 7 ΄ »γ 

τοσσσδ᾽ ὀνείατ ἄγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη; 
37... Ὁ ΘῈ ΤΑ, , » ν ,ὔ , ἴΩ 2 νυ 

οὔτ᾽ αὐτὸς νέος ἐσσὶ γέρων τέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ 

ἄνδο᾽ ἀπαμύνασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήν 9 ἀπαμ ; 5 πρότερος χαλξδπηνῇ). 
8τ0ο ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω χαχά, χαὶ δέ χεν ἄλλον 

σεῦ ἀπαλεξήσαιμι" φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐίσκω.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Π]|ρίαμος ϑεοειδής" 
τ Μ ἐδ Ὁ 2 , ᾿ ΩΣ ς 2 ᾿ Ἢ 

»οὕτω πῃ τάδε γ᾽ ἐστί, φίλον τέκος, ὡς ἀγορξύεις. 

ἀλλ᾽ ἕτι τις χαὶ ἐμεῖο ϑεῶν ὑπερέσχεϑε χεῖρα, 

τὺ ὅς μοι τοιόνδ᾽ ἧχεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι 

αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός, 

πέπνυσαί τε νόῳ, μαχάρων δ᾽ ἔξεσσι τοκήων.“ 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάχτορος ἀργεϊφόντης" 

»γαὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, χατὰ μοῖραν ἕξιπες. 

880 ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεχέως κατάλεξον, 

ἠξ πῃ ἐχπέμσιεις χειμήλια πολλὰ χαὶ ἐσϑλὰ 
"ἷ]᾿ ὶ 3) Β] ὶ ; 42 Το ’ ᾿ 

ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, ἵνα πὲρ τάδε τοι σόα μίμνῃ, 
»}} γ), δὲ γ,. ν᾿: 27 Ὁ ἈΝ 

ἢ ἤδη πάντες καταλείπετε Ἴλιον ἱρὴν 
᾿ ’ὔ δ » ἣν ἢ δ , 2 

δειδιότες" τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὄλωλεν 

88ῦ σὸς παῖς" οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ᾽ ᾿Αχαιῶν.“ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής" 
»τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, τέων δ᾽ ἔξεσσι τοκήων; 

808 γέρων τέ] γέρων δέ (δή πιιι5) 1101], ΘοΡΡοχὶς 1) ον ]6] 
οὐ θιπὶ βθοιίιβ Ναάποὶς. ΟἿ, Εὶ 859. 



ἽὝἝχτορος λύτρα: 2 510 

ὥς μοι χαλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες."" 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάχτορος ἀργεϊᾳφόντης" 
»πείρα ἐμεῖο, γεραιέ, χαὶ εἴρεο “Πχτορα ὁἷῖον. 

τὸν μὲν ἐγὼ μάλα σπιολλὰ μάχῃ ἔνι χυδιανείρῃ 

ὀφϑαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας 
᾿“ργεΐους κτείνεσχε, δαΐϊζων ὀξέι χαλκῷ" 

ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμόάζομεν, οὐ γὰρ ᾿αΙχιλλεὺς 

εἴα μάρνασϑαι χεχολωμένος ᾿Ατρεΐωνγι. 

τοῦ γὰρ ἐγὼ ϑεράπων, μία δ᾽ ἤγαγε νηῦς ἐυεργής" 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἔξειμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι ΠΙὼολύχτωρ. 

ἀφνειὸς μὲν ὅδ᾽ γ᾽ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε, 

ἕξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομιός εἰμει" 

τῶν μέτα παλλόμενος χλήρῳ λάχον ἐνθάδ᾽ ἕπεσϑαι. 

γῦν δ᾽ ἤλϑον πεδίονδ᾽ ἀπὸ νηῶν" ἠῶϑεν γὰρ 

ϑήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίχωπες ᾿ἡχαιοί. 

ἀσχαλάουσι γὰρ οἵ γε χαϑήμενοι, οὐδὲ δύνανται 

ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες ᾿χαιῶν." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων ΠΙρίαμος ϑεοειδής" 

»Εἱ μὲν δὴ ϑεράπων 1]ηλημάδεω ᾿Αχιλῆος 

εἰς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληϑείην κατάλεξον, 

ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάις, ἠέ μιν ἤδη 

ἦσι κυσὶν μελεϊστὶ ταμὼν προύϑηχεν ᾿Αχιλλεύς."" 

888 ὥς] δς ρᾶποὶ, ἰουίαβϑο υϑοίπβ; εἴ. Ο 941. 890 πείρα--- 

εἴρεο] πειρᾷ---εἴρεαι Ἰἰρν1 (ἤρεο (Ὁ, οονροχὶ ΠοΘμθι «8}}}). ῬΊΜΠ]ΟΙ. 

Ῥαρᾶδρ. 111 (1818) ν. 2334. 408 ἀσχαλάουσι] ἀσχαλόωσι (ἀσχα- 

λώοσι τπιι5) 1101]. οἵ γεῖ πΟμμ111}1 ἴπς οἷ ῬΆΡΎΤΙΒ. ΒΔΗ ΚΘΒΙΔΉΠΆ. 

Οἵδὲ νοὶ οἷδε οοίθιϊ (οἵ γε ἃ ἀβουρίο ἴθ ΑἸ: οἷν βίρνα 901. 
401 εἴς} Ο, εἷς (εἷς ππιι5)ὺ οοίουῖ; οἵ, ΠῚ δ15. 408 ἢ ἔτι] ᾿ἰρν] 

[66 οἴμπθ5, δὲ ἔτι Α. 
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520 Ὡ: “Ἔχτορος λύτρα 

. ΨῚ 9. , ΟΥΣΟΩΣ ᾿ ᾽ “. Ἷ ἈΞ τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ὁιάχτορος ἀργεϊφόντης 

»»ὦ γέρον, οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ᾽ οἰωνοί, 
Ξ) Υ - τι 3 Ξϑ ἣ κ᾿ 
ἀλλ᾽ ἔτι χεῖγος κεῖται “χιλλῆος παρὰ γηὶ 

αὔτως ἐν χλισίῃσι᾽ δυωδεχάτη δέ οἱ ἠὼς 
Τὰ ) δ" ,ὔ ς ᾿ ’ 5 δι, 2 ᾿ κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται οὐδέ μιν εὐλαὶ 

ἔσϑουσ᾽, αἵ ῥά τὲ φῶτας ἀρηιφότους χατέδουσ ; ξ φΟΣΕΧΘ ΟΘΉΡΝ 5 τυ 
ἢ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο 

ἕλχει ἀκηδέστως, ᾿Πὼς ὅτε δῖα φανήῃ, 

οὐ δέ μιν αἰσχύνει. ϑηοῖό χεν αὐτὸς ἐπελϑών, 

οἷον ἐερσήεις “κεῖται, περὶ δ᾽ αἷμα νένισιται, 

οὐδέ ποϑι μιαρός" σὺν δ᾽ ἕλχεα πάντα μέμυχεν, 

ὅσσ᾽ ἐεύπη" πολέες γὰρ ἕν αὐτῷ χαλκὸν ἕλασσαν. 

ὥς τοι χήδονται μάκαρες ϑεοὶ υἱος ξῆος 

χαὶ νέκυός πὲρ ἐόντος, ἔπεί σφι φίλος πέρι κῆρι.“ 

ὡς φάτο" γήϑησεν δ᾽ ὃ γέρων χαὶ ἀμείβετο μύϑῳ" 
ΡΥ ΤΣ ΥΣΝ ΟΝ ΤΟΥ ὉΣ ϑὸν . ὌΝ σ δῶ διδοῦ »»ὦ τέχος, ἡ δ᾽ ἀγαϑὸν χαὶ ἐναίσιμα δῶρα διθοῦναι 

. ,ὔ Β) Νὴ ",ὔ 2 2 Α, ἿᾺ »ἤὕ Ὶ ὕὔ ἀϑαγνάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ᾽ ἐμὸς πάις, εἴ ποτ᾽ ἕῃν γε, 

λήϑετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι ϑεῶν οἱ "Ολυμπον ἔχουσιν" 

τῷ οἱ ἀπεμνήσαντο χαὶ ἐν ϑανάτοιό πὲρ αἴσῃ. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον, 

αὐτόν τε δῦσαι, πέμψον δέ μὲ σύν γε ϑεοῖσιν, 

550 . : τὸ ΔΗ͂Σ ᾿ ΞΘ . . Ἷ Ξ “. . (τ Ὗ 

411 φανήῃ] ἴΐὰ ν6] φανήῃ 1ὈΡ] ορίη!, φανξιη ΠῚ ἴῃ 615. Ος 

418 οὐ δέ] οὐδέ 1ἰῦγ]; αἰδίπηχοιαῦ ἤθγμθ. 421 ὃν αὐτῷ) ποπή 
ΡΞ Β ἀφ ῳ5) ΠΕΡ ἘΣ πο ἃ - - - 

111 πὶ οἷβ Δ, ἐπ αὐτῷ οἴου! ἴῃ οἶδ ῬΆΡ ΓΒ. ΒΔΠ ΚΘΒΙΔΠΙΒ. οὐ ῬΙΠῺ- 

ῥϑθϑίπβ Κὅ'υι., ὅγε αὐτὸν τπμιι8. 422 ἐῆος] Ῥ]ουίαιιθ, ἕῆος Ὁ οὐ ἀπὸ 

ΠῚ, δοῖο ῬΆΡΥΙΙΒ ἴῃ ππαῦρῖπθ; οἵ. Α΄ 598. 425 διδοῦναι) Ρ]611- 

απο, διδόναι Ῥαιοὶ ἴῃ οἷβ Ὁ; διδῶναι ποππι]]08. γθίθητιη). ΒΟΡΙΡΒΙΒΒΘ 

[οϑεϊ8. οδϑὲ Ἠδιοαίαπιβ ΠΠ ρ. 9351, 18 (Τρηΐχ); δίδομμεν γΡοβαϊ ΕἼΘ 

ΤΠ. Ρ. 295. 



ἽἝχτορος λύτρα: Ὡ 521 

᾿ὄφρα χεν ἐς χλισίην 1]ηληιάδεω ἀφίκωμαι." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάχτορος ἀργεϊᾳφόντης" 
“» 2 -“" ,ὔ ,ὔ ᾿ἤ πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ, νεωτέρου, οὐ δέ με πείσεις, 

ἣν μ 2 δ ΜΑΣ ὦ » δ" ΄ὔ - 'τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα χαὶ αἰδέομαι πέρι χῆρι 
ὅς μὲ χέλῃ σέο δῶρα παρὲξ ᾿Πχιλῆα δέχεσϑαι. 

] , , , τὶ ͵ , 
᾿συλεύειν, μή μοί τι χαχὸν μετόπισϑε γένηται. 

"σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε χλυτὸν “4ργος ἱκοίμην, 
) ὃ Ἐς 2 . ΩἿΞ «ἐκ» ““-" ς , ᾿ ἐγθυχέως ἐν νηὶ ϑοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων 

οὐχ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀγοσσάμεγος μαχέσαιτο."" 

ἢ, καὶ ἀναΐξας ἐριούγιος ἅρμα καὶ ἵιπους 

'χαρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν" ᾿Γας ἐυθος κ ' : χξἕς 
᾿: 1)», ἘΣ ο, δὶ ς ΄, , ἈΠ 
ἔν δ᾽ ἔπνευσ᾽ ἵιποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠύ. 

Ι ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύρ ὧν καὶ τά ἵ; ἀλλ ἡ πύργους τε νεῶν χαὶ τάφρον ἵχοντο, 

οἱ δὲ γέον περὶ δόρπα φυλαχτῆρες πονέοντο" 
» » ἐπα ο ἐν δατο ἢ Μθς, οἱ, 2, ΗΕ 2 .: ὔ τοῖσι δ᾽ ἔφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ἀργεϊφόντης 

πᾶσιν, ἄφαρ δ᾽ ὥιξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, 
᾿ ὌΠ Ρὴ) , , . ᾽ Χ ΚΞ τς ΘΕ 5) , 

᾿ἐς δ᾽ ἄγαγε Πρίαμόν τε χαὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ἐπ᾽ ἀπήνης. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Π]ηληιάδεω ἀφίκοντο 

ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι 

'δοῦρ᾽ ἐλάτης χέρσαντες" ἀτὰρ χαϑύπερϑεν ἔρεινμαν 
Ι , 3. ᾽( . , τ ᾿λαχγνήεντ᾽ ὄροφον λειμωγόϑεν ἀμήσαντες 
᾿ 5 Ν ὶ ς ’ 2η Ἀ , », Ξ ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι 

ἱσταυροῖσιν πυκχινοῖσι' ϑύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς 

εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσσεσχον ᾿ἡχαιοί, 

τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσχον μεγάλην χληῖδα ϑυράων, 

τῶν ἄλλων" ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιρρήσσεσχε χαὶ οἰος --- 

488 οὐ δέ! οὐδέ Ἰιθνὶ; αἰδίαιχουαὶ Ἡθνηθ. 480. γένηται) 

᾿ῬΙουΐαιιθ, γένοιτο Ῥαοὶ ἴῃ οἷβ ΒΔ ΚΘΒΙ ΔΠ1Ι5. 
Ἡοπιοιὶ 1185. Υο]. Π. 21 
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929 Ω: ἽὝἝχτορος λύτρα 

δή δὰ τόϑ'᾽ ᾿Ερμείας ἐριούνιος ᾧξε γέροντι, 

ς δ᾽ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ Π[ηλείωνε, 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπέβαινεν ἐπὶ χϑόνα φώνησέν τε" 

ὦ γέρον, ἢ τοι ἐγὼ ϑεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα, 

“Ερμείας" σοὶ γάρ μὲ πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν. 

ἀλλ᾽ ἢ τοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι οὐδ᾽ ᾿χιλῆος 

ὀφϑαλμοὺς εἴσειμει" νεμεσσητὸν δέ χεν εἴη 
ἢ ᾽ ᾿ τ ν » -«-᾿ὔ 2 
ἀϑάνατον ϑεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην" 

τύνη δ᾽ εἰσειλνϑὼν λαβὲ γούνατα ΠΠηλείωνος 

χαί μιν ὑπὲρ πατρὸς χαὶ μητέρος ἠυχόμοιο 

λίσσεο καὶ τέχεος. ἵνα οἱ σὺν ϑυμὸν ὀρίνῃς."" 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μαχρὸν ᾿Ολυμτοῦν Φροο Π ο τ μεξενι τ τος, μ 
“Ερμείας᾽ Πρίαμος δ᾽ ἐξ Ἑιπῶν ἄλτο χαμᾶξε, 

᾿Ιδαῖον δὲ χατ᾽ αὖϑι λίπεν" ὃ δὲ μίιινεν ἐρύχων 
εε ς ΄ ᾿ ΡῚ » ν ΄ 2᾿ 

ἵππους ἡμιόνους τε. γέρων δ᾽ ἰϑὺς κίεν οἴχου, 
- τῇ δ᾽ ᾿ἀχιλεὺς ἵξεσχε διίφιλος. ἔν δέ μιν αὐτὸν 

εὗρ᾽, ἕταροι δ᾽ ἀπάνευϑε χαϑήατο: τὼ δὲ δύ᾽ οἴω, 

ἥρως “ὐτομέδων τὲ χαὶ λχιμος ὄξος ρηος, 

ποίπνυον παρεόντε. νέον δ᾽ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 

ἔσϑων χαὶ πίνων" ἔτι χαὶ παρέχειτο τράπεζα. 

τοὺς δ᾽ ἔλαϑ᾽ εἰσελϑὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ ἄρα στὰξ 

χερσὶν ᾿ἡχιλλῆος λάβε γούνατα χαὶ χύσε χεῖρας 

δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας χτάνον υἷας. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄτη πυχινὴ λάβῃ, ὅς τ᾽ ἐνὶ πάτρῃ 

φῶτα χαταχτείνας ἄλλων ἐξίχετο δῆμον, 

459 χϑόνα] ποτὶ, χϑονί οδαϊΐογοβ ἀπΐε Βοϊδίππι εἰ ΒΈΚΚδϑετπι 

413 χαϑήατο! Ο εὲ Ἐπείδειβ, χαϑείατο οεΐευῖ ΠΡ τί. 
ΛΟ ἃ1Π, τῷ εεΐεσι. 



ὝἜχτορος λύτρα: 2 

ἀνδρὸς ἐς ἀφγειοῦ, ϑάμβος δ᾽ ἔχει εἰσοράοντας, 

ὡς ᾿Αχιλεὺς ϑάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον ϑεοειδῆ᾽ 

ϑάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 

»μγῆσαι πατρὸς σοῖο, ϑεοῖς ἐπιείχελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

τηλίχου ὥς πὲρ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ. 

χαὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες 

ἀλλ᾽ ἢ τοι χεῖνός γε σέϑεν ζώοντος ἀκούων 
,ὔ ἐν ΞῚ -“ 27 ΡῚ 23, 7 ͵ὔ 

χαίρει τ᾽ ἐν ϑυμῷ, ἔπι τ᾽ ἔλπεται ἤματα πάντα 

ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηϑεν ἰόντα" 

πεγτήχοντά μοι ἦσαν, ὅτ᾽ ἤλυϑον υἷες ᾿᾿χαιῶγ" 

ἐγγέα χαὶ δέχα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 

« ,ὔ ΒΥ "»ὕ ,ὕ Ν »ὔ ᾿ ΡΣ ΄ 

ὃς δέ μοι οἷος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτός, 

τὸν σὺ πρῴην χτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 

ἽἜχτο ἡ γῦν εἵγεχ᾽ ἱχόά νῇας ἡχαιῶν ρα. τοὺ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας ᾿Αχαιῶν, 

λυσόμενος παρὰ σεῖο; φέρω δ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 

ἀλλ᾽ αἰδεῖο ϑεούς, ᾿Αχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον 

᾿ ἰϑῸ) 

τὸν χαὶ λισσόμενος Π]ρίαμος πρὸς υὖὔϑον ἔεισιεν" 

, ) 2 , 2 3 Ἁ Ν ν 2 -“ 

τείρουσ᾽, οὐδέ τις ἔστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. 

αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 
᾽, ἙΠ ΞΞ: 4 “" 2 Ὁ, κι ἣν »"-Ὁ 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινα φημὶ λελεῖφϑαι. 

τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτιχτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖχες. 

τῶν μὲν πολλῶν ϑοῦρος “ρης ὑπὸ γούνατ᾽ ἕλυσενγ" 

μνησάμενος σοῦ πατρός. ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ᾿ 

482 εἰσοράοντας) εἰσορόωντας [ἰὈ 1. 488 ϑεοει δὴ] (Οὐ οἱ 

ὑπππι5 Οχ (θίθυ του θι5, ϑεοδιδέα το]ϊαπὶ. 492. Τροίηϑεν ἰόντα) 

ῬΙθυαθ ἴῃ οἷβ (1, Τροίηϑεν μολόντα Δ, Τροίηϑεν ιιολοῦντα, 
Τροίηϑε μιολόντα 5ϊμριη!. 499 αὐτός] ὙἹΠΔΟθομθβὶβ ἢ. 

Ἰρϑίθηβὶβ, αὐτούς οοίθυϊ 1101]; {πᾶ Ρυμπ5 γϑοθρὶ Τοῦ (1888). 

Οἱ. Θ.99. α ὅ8. δ00 πρῴη»] Ἐλιβίαί]πι5, πρώην 1101; οἵ, Ε 882. 
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ἔτλην δ᾽, οἷ οὔ πώ τις ἐπιχϑόνιος βροτὸς ἄλλος, 

ἀνδρὸς παιδοφόνγοιο ποτὶ στόμα χεῖρ᾽ ὀρέγεσϑαι.“" 

ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο" 

ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἧχα γέροντα. 
Ν ᾿ Υ « » “ 2 δ ΄ τὼ δὲ μνησαμένω, ὃ μὲν “Ἔχτορος ἀνδροφόγοιο 

κλαῖ ἁδινά, προπάροιϑε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἐλυσϑείς, 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς χλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὐτε 

ΠΙ|Ὰάτροχλον" τῶν δὲ στοναχὴ χατὰ δώματ᾽ ὀρώρει. 
2 ἈΝ 2 ,ὔ ς ΄ ,ὔ δι. 2 ᾿ 

αὐτὰρ ἐπεί ὁὰ γόοιο τεταφρπξετο δῖος “ἀχιλλεὺς 
, ἘΝ ᾿ ΞῚ ) ὦ ἐλ δλ, θεν τὸν ,ὔ 

χαί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἠλϑ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων, 

αὐτίχ᾽ ἀπὸ ϑρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστ γα λττο 9 ονο ες χειρὸς Ἶ» 

οἰχτείρων πολιόν τὲ χάρη πολιόν τὲ γέγειογ᾽ 

καί μιν φωγήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»ἂ δείλ, ἡ δὴ πολλὰ χάκ᾽ ἄνσχεο σὸν χατὰ ϑυμόν. 
- 2ὕ᾿ ᾿Ξ - 3 - 2 , ΟῚ 

πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας ᾿χαιῶν ἐλϑέμεν οος, 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμούς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς 
ς« » , ὶ 7 , ’ ΡΥ υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἤτορ. 

ἀλλ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ ϑρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπ το Ἵ δ Ξ 3 δ ᾽ Ἵ 915 
ΕΝ -" -" ΑΓ, ἘΨ ’ὔ ’ὔ Ὁ ἐν ϑυμῷ καταχεῖσϑαι ἐάσομεν ἀχνύμεγοί περ 

5. 2 "ὦ , " ᾽ὔ 

οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται χρυεροῖο γόοιο. 

ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσιν, 
ΟΣ ΤΡ, 5 , Ξ 2 ᾿ ν Ὁ. τ ὶ ΞΝ τΥν, ζώειν ἀχνυμένοις" αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀχηδέες εἰσίν. 

ὶ δ 7 ΤΆ ,ὔ 2 ᾿ »ἵ 

δοιοὶ γάρ τε πίϑοι χατακχείαται ἐν 4΄ιὸς οὔδει 
᾿,. Δ τε ΄ὔ - « ιν. ὐὖλ δώρων, οἷα δίδωσι" χαχῶν, ἕτερος δὲ ἐάων. 

ὦ μέν χ᾽ ἀμιμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνο Ἵ "“ Ἱπαἱ Ξ ἢ Ε ᾿Ξ Ν 5) 
[4 ἄλλοτε μέν τὲ χαχῷ ὅδ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσϑλῷ᾽ 

514] ἀδιηπαθαί ΑὙ ΙΒ ΡΟ] πιᾺ. 528 ξάων] ἑάων Α, ἑάων ὁ6᾽ 

1611 ΠΟΙ. 
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ᾧ δέ χε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔϑηκεν, 

αἱ ἑ χαχὴ βούβρωστις ἐπὶ χϑόνα ὁῖαν ἐλαύνει, 

φοιτᾷ δ᾽ οὔτε ϑεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν. 

ὡς μὲν χαὶ Πηλῆι ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 

ἐχ γενετῆς" πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνϑρώπους ἐχέκαστο 

ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μουρμιδόνεσσιν, 

αἱ οἱ ϑνητῷ ἐόντι ϑεὰν ποίησαν ἄχοιτιν. 

ἀλλ ἐπὶ καὶ τῷ ϑῆχε ϑεὸς χαχόν, ὅττι οἱ οὔ τι 

αἰδων ἐν μεγάροισι γογὴ γένετο χρειόντων, 

}λλ: ἕνα παῖδα τέχεν παναώριον" οὐδέ νυ τόν γε 

γηράσχοντα χομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόϑι πάτρης 

ἦμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε χήδων ἠδὲ σὰ τέκνα. 

χαὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀχούομεν ὄλβιον εἶναι" 

ὅσσον “έσβος ἄνω, Μάχαρος ἕδος, ἐντὸς ἐέργει 

χαὶ «Φουγίη καϑύπερϑε χαὶ “Βλλήσποντος ἀπείρων, 

τῶν σε, γέρον, πλούτῳ τὲ χαὶ υἱάσι φασὶ χεχάσϑαι. 

αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες, 

αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροχτασίαι τε, 

ἄνσχεο μηδ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν χατὰ ϑυμόν᾽" 

οὐ γάρ τι πρήξεις ἀχαχημένος υἷος ξῆος 

οὐδέ μιν ἀνστήσεις" πρὶν χαὶ χαχὸν ἄλλο πάϑῃσϑα." 
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων ΠΙρίαμιος ϑεοειδής" 

»μή πώ μ᾽ ἐς ϑρόνον ἵζε, διοτρεφές, ὄφρα κεν “Εχτωρ 

χῆται ἐνὶ χλισίῃσιν ἀχηδής, ἀλλὰ τάχιστα 

᾿ . . -Ξ δ . . ΓΤ τ τ 

500 ἀχαχημένος] ἀχαχήμενος 1101]. ἐῆος] ἕῆος Ιἰργ], ξοῖο 

Ἐποδοίυβ: οἵ. 4 3938. ῦ8 μή πώ μὴ Α οι Ἠογοαίαμο (δ 

464), μή μέ (δέ ἀπι185) πῶ οδίουϊὶ 1100]. ᾿δὅ54 χῆται)] Α εἴ ρμᾶ- 

Ὑυῖ5 Βα κοβίαητβ, χεῖται ὀθίουὶ ΠΡνὶ: χῆται Ροβίπανοναῖ ας, Ηον- 

πη Ὁραβο. 11, 85. Οἷ, ς 859: 
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λῦσον, ἵν᾿ ὀρϑαλμοῖσιν ἴδω: σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 

πολλά, τά τοι φέρομεν. σὺ δὲ πὰ ἀπόναιο, χαὶ ἔλϑοις, 

σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας 

[αὐτόν τε ζώειν χαὶ ὁρᾶν φάος πεγιο 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ἜἘΑΥ - »ἹΝΞῚ 6. , , Ξ 7, δὲ τ Ν 3. τ »μηκχέτι νῦν μ᾽ ἐρέϑιζε, γέρον" νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 

“Ἑχτορά τοι λῦσαι. Δ4ιόϑεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθεν 
,ὔ ς» 2 "ὕ΄ ,ὔ ζὴη »ὕὔ , 

μήτηρ, ἣ μ᾽ ἕτεχεν, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 
᾿ ὶλ Ἀ ’, » , ΒΝ] , ’ 

καὶ δὲ σὲ γιγνώσχω, Πρίαμε, φρεσίν, οὐδέ μὲ λήϑεις, 

ὅττι ϑεῶν τίς σ᾽ ἡγε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

οὔ γάρ χε τλαίη βροτὸς ἐλϑέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 
2 ’, - 2 ΝΥ ὩΝ »} ΝΥ , Β ὶὕὔ 2 ΕΝ -ν ἐς στρατόν' οὐδὲ γὰρ ἂν φυλαχοὺς λάϑοι οὐδέ κ᾽ ὀχῆα 
ς:ςωυ ὰ , ς , 

δεῖα μετοχλίσσειε ϑυράων ἡμετεράων. 

τῷ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι ϑυμὸν ὀρίνῃς, 

μή σε, γέρον, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ χλισίῃσιν ἐάσω 
τ᾿ Χο σκα οὺ Υ ΌταςΣ “Ζηιὸ ;" ")λί 2 ’ {{ 

χαὶ ἱχέτην πὲρ ἐόντα, 4ιὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς. 

ὡς ἔφατ᾽" ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων χαὶ ἐπείϑετο μύϑῳ. 

Πηλεΐδης δ᾽ οἴχοιο λέων ὡς ἄλτο ϑύραζε, 

οὐχ. οἷος" ἅμα τῷ γε δύω ϑεράποντες ἕποντο, 

ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς δὰ μάλιστα 

τὶ «Αχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροχλόν γὲ ϑανόντα. 
[4 ὯΔ᾽ ΌΣΟΙ, κι τὼ ’, , « ς ΄ οἱ τόϑ᾽ ὑπὸ ζυγόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε, 

᾿ 1.2 ΒΡ ὥ 7 - ’ 

ἐς δ᾽ ἄγαγον χήρυκα χαλήτορα τοῖο γέροντος, 

κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν" ἐυσσώτρου δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήγης ἰ 

δῦ. δῦτ) ἀδιηπαθαί ΑΥἸβία ΡΟ] 18. 558] οχμτππηΐ ΘΟΙΏΡ Π Θβ.. 

ΑἸΘΧΔΠΟΥΏΙ ΠῸΠ πον δηΐ. ὕὅ66 φυλαχοὺς] ΡΙονΊαπ6. ἴῃ Εἰ5. ἃ οππ 

ΑΥβίατομο, φύλαχας οδίοι. ὅ18 ἐυσσώτρου) πΟΠΠ1Π}1 ἴῃ οἷ Βαπ-᾿ 

Κοβίαπιβ οἱ Του πἸθίαπιβ; ἐσωτέρου, δυσσώτρου 5ϊπρ]), ἑυξέστου 

ΡΙουαπο (ἐυσσώτρου δαἀβουρίο ἴῃ Α. 
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0 0 “})} , :Ξ }λῦ Β. σι γ ᾿ ἥρεον ᾿ Εχτορέης χεφαλῆς ἀπερείσι. ἄποινα. 
Ν Δ) 2. νύν , οι ΄, - χὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐύννητόν τε χιτῶνα, 

ὄφρα νέχυν πυχάσας δοίη οἰχόνδε φέρεσϑαι. 

διιῳὰς δ᾽ ἐχκαλέσας λοῦσαι χέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖιναι, 

γόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ Π]|ρίαμος ἴδοι υἱόν, 

μὴ ὃ μὲν ἀχνυμένῃ χραδίῃ χόλον οὐχ ἐρύσαιτο 
-“ δ δι 3: - Ὡ».5 Ῥε: )ὴ -- παῖδα ἰδών, ᾿Αχιλῆι δ᾽ ὀρινϑείη φίλον ἦτορ 
, ς ,ὔ Ἁ ) 5) Ψ , ἊἍ χαί ἑἕ κατακχτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς. 

τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν χαὶ χρῖσαν ἐλαίῳ 
2 Ν ,ὔὕ -“ Ἂν ,ὔ ΒῚ ᾿ - 

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος χαλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, 
2) ν ’ ΑΥ ΠΡῚ Ἁ Ὶ , 2 (8 ᾿] , 

αὐτὸς τόν γ᾽ Αχιλεὺς λεχέων ἐπέϑηκχκεν ἀείρας" 
᾿Ὶ  ΕᾺ ,ὕὔ Β] ,ὕ 2 ᾿] ΒΡ] Ἕ 

σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐυξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 
»» , 3.3... ΨΚ (ΩΣ 7ὴ ΡΥ ΞῚ ΄ ς » ὥμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ᾽ ὀνόμηγνεν ἑταῖρον" 

μή μοι, Πάτροκλε, σχυδμαινέμεν, αἰ χε πύϑηαι 

εἰν "Ζιδός περ ἐών, ὅτι “Εχτορα δῖον ἔλυσα 
" ᾽ὔὕ 2 Χ »ἵὔ ᾿ ’ὔ ὶ ὦ » 

“πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶχεν ἄποινα. 

σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι, ὅσσ᾽ ἐπέοικεν." 

ἢ ὅα, χαὶ ἐς χλισίην πάλιν ἤιε δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

ἕζετο. δ᾽ ἐν χλισμῷ πολυδαιδάλῳ, ἔνϑεν ἀνέστη, 
,ὔ “ [ς ,ὔ τ ῚΧ , - - τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦϑον 

υἱὸς μὲν δή τοι λέλ' ρον, (ὡὡς ἐχέλευες ; ἤ τοι λέλυται, γέρον, ὡς ἐχέλευες, 

κεῖται δ᾽ ἐν λεχέεσσ᾽ " ἅμα δ᾽ ἠόι φαινομένηφιν 
»ὕἤ Σ }Ὶ 2ὕὔ . -“ δ χ , ὶ 7 

ὄψεαι αὐτὸς ἄγων" νῦν δὲ μνησώμεϑα δόρπου. 

χαὶ γάρ τ᾽ ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου γί τσ μθ. τυλῦ τ ΗΘ ῦφη, ; 
τ , ΤᾺ ΟΝ! , » τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο, 
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580 ἐύνγητόν] ἐύνητον γ6] εὔνητόν 411}; οἷ. Σ 96. 86 ἀλί- 

τῆται] ἸἰΌν, ἀλίτοιτο ροβίπ]αι Ναθον ΘΗ. 98: ν. ρυδϑῇ. 1]. 89, Π «4, 

ΕΒ 6. οἵ. τῷ. 655. 591 φίλον τ Τὐπιβί ἴθ. οὐ ππτι8 6χ ΘΟ οΙθτι8, 

φίλον δ᾽ «οἰονϊ ΠΡ]; οἵ, ἰῷ 118. 000 ἠόι] ἠοῖ 1]. 
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ΧΧΙΥ ἐξ μὲν ϑυγατέρες, ξξ δ᾽ υἱέες ἡβάοντες. 

θυ τοὺς μὲν ᾿Ἵπόλλων πέφνεν ἀπ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο 

χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ᾽ “ἥρτεμις ἰοχέαιρα, 

οὕνεκ᾽ ἄρα “1ητοῖ ἰσάσχετο χαλλιπαρήῳ" 
“Ὁ Υ ΜΝ ,ὔ «" 1 2 δι ,ὔ ’ 

φῆ δοιὼ τεκχέειν, ἣ δ᾽ αὐτὴ γείνατο πολλούς. 

τὼ δ᾽ ἄρα χαὶ δοιώ περ ἐόντ᾽ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. 

610 οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐννῆμαρ χέατ᾽ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἦεν 
χατϑάψαι, λαοὺς δὲ λίϑους ποίησε Κρονίων" 

τοὺς δ᾽ ἄρα τῇ δεκάτῃ ϑάψαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 
«κι 1 "ὔ ΄ , 3) 2 " , , , ἣ δ᾽ ἄρα σίτου μνήσατ᾽, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα. 

νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν, 

615 ἐν Σιπύλῳ, ὅϑι φασὶ ϑεάων ἔμμεναι εὐνὰς 
, [σ᾽ 2 2 2 ἮὮ ᾽ , Ὁ) ᾿, γυμφάων, αἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ᾿αχελώιον ἐρρώσαντο, 

ἔνϑα λίϑος περ ἐοῦσα ϑεῶν ἔχ κήδεα πέσσει. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεϑα, δῖε γεραιέ, 

σίτου" ἕπειτά χὲν αὖτε φίλον παῖδα χλαίοισθϑα 

620 “]λιον εἰσαγαγών" πολυδάχρυτος δέ τοι ἔσται."" 
δῚ . γ ."» », »ὕ᾿ ᾽ ᾿ . Ν 
ἢ, καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς ᾿αΑχιλλεὺς 

σφάξ᾽" ἕταροι δ᾽ ἔδερόν τε χαὶ ἄμφεπον εὖ χατὰ χόσμονγ, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τὲ πᾶντα. 

050 Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα οἴτον ἑλὼν ἐπένειμιε τραπέζῃ 

καλοῖς ἐν χαγέοισιν᾽ ἀτὰρ χρέα νεῖμεν ᾿ἡχιλλεύς. 
[4] Χ2 2 2 ΒῚ ,ὔ 5] ς -" ,ὔ » »ἷἤἹ 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προχείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ τιόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

004 ἡβάοντες] ἡβώωντες ἅτιο [10], ἡβώοντες ὁθίοι!. 014-- 

611] ἀδιηπαῦδπί ΑΥΙΒίΟΡ Δ η65. οὐ ΑΥ βίαι 5, 105 ΤΘΟΘΏΠΟΓΘΒ. ΘΟἸΓΟΡῸΒ 

ἴδ "6. ΟΠΠΘ5 56ΟΠΓῚ δαηί. 



ΤΣ ΠΣ . Ἔχτορος λύτρα: 42 

τοι Δαρδανίδης Πρίαμος ϑαύμαϊζ᾽ ᾿Αχιλῆα, 

σσος ἔην οἷός τε ϑεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει" 

χὐτὰρ ὃ Δαρδανίδην Πρίαμον ϑαύμαζεν ᾿αχιλλεύς, 

ἰσορόων ὄψιν τ᾽ ἀγαϑὴν καὶ μῦϑον ἀκούων. 

χὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁράοντες, 
, ’ ,ὔ Α τ ,ὔ Ἶ 

ὃν πρότερος προσέξισιξ γέρων Π]|ρίαμος ϑεοειδής" 

ὕπνῳ ὕπο γλυχερῷ ταρπώμεϑα χοιμηϑέντες" 

ὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν, 

ξ οὗ σῇς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάις ὥλεσε ϑυμόν, 

ἐλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω, 
5. Ὁ 2 ,ὕ ,ὕ . ΠΝ 
υὑλῆς ἕν χόρτοισι κυλινδόμενος χατὰ χόπρον. 

νῦν δὴ χαὶ σίτου πασάμην χαὶ αἴϑοπα οἵνον 

ἢ δ᾽ ᾿ἀχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ διεῳῇσι χέλευσεν 
,ὕ 2 ς 2 2 ψ' , " ΚΞ ὙΛ' Ἀ ἡέμνι ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ϑέμεναι καὶ ῥήγεα χαλὰ 

τορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερϑε τάπητας, 

"λαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἕσασϑλαι. 

ὁ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι, 

να δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε᾽ ἐγκογέουσαι. 
ἶ 

»ἐχτὸς μὲν δὴ λέξο, γέρον φίλε, μή τις ““χαιῶν 

γϑάδ᾽ ἐπέλϑῃσιν βουληφόρος, οἱ τέ μοι αἰεὶ 

ουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἢ ϑέμις ἐστίν. 

ὧν εἴ τίς σε ἴδοιτο ϑοὴν διὰ νύκτα μέλαιγαν, 
"} ον νι δῚ , 2 ,ὔ , " 

εὐτίχ᾽ ἂν ἐξείποι ᾿Αγαμέμγνογνι ποιμένι λαῶν, 

ἰθι]. 080 ὄφρα καὶ] ὄφρα χὲν Ῥάποὶ ἴῃ οἷβ (. 

»»λέξον νῦν μὲ τάχιστα, διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη 

᾿αυχκανίης καϑέηκα" πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην.“" 

τὸν δ᾽ ἐπιχερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

082 εἰσοράων] εἰσορόων ἸἰὈν]. 088 δράοντες] ὁρόωντες 
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550 Ω: Ἕκτορος λύτρα 

χαί χεν ἀνάβλησις λύσιος γνεχροῖο γένοιτο. 
ὍΣ δ] ὕ{[ ζΧϑι .) δ " ) 7 ’ 

ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεχέως χατάλεξον, 

ποσσῆμαρ μέμονας χτερεϊζέμεν “ἔχτορα δῖον, 

ὄφρα τέως αὐτός τε μένω χαὶ λαὸν ἐρύκω.““ 
Ν 2 ΒῚ ,ὔ 2 2» , : ἐ ἌΣ ΝΣ τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος ϑεοειδής 

»δἱ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον “Βχτορι δίῳ, 

ὧδέ χέ μοι ῥέζων, ᾿Αἀχιλεῦ, χεχαρισμένα ϑείης" --- 

οἶσϑα γάρ, ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεϑα, τηλόϑι δ᾽ ὕλη 

ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν" - 

ἐννῆμαρ μέν χ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν, 

τῇ δεκάτῃ δέ κε ϑάπτοιμεν δαινυῖτό τε λαός, 
ς ὶ ’ ὶ 7 ’ ϑν 55. » -" ,ὔ ἑνδεκάτῃ δέ χε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν" 
τῇ δὲ δυωδεχόάτῃ πολεμίξομεν, εἴ περ ἀνάγκη." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾿αχιλλεύς" 

»ἔσται τοι χαὶ ταῦτα, γέρον Π]|ρίαμ᾽, ὡς σὺ κελεύεις" 

σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας.“ 
«ει 27 ’, ΒῚ Ν “" τῷ ,ὔ ὡς ἄρα φωνήσας ἐπὶ χαρπῷ χεῖρα γέροντος 

ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ ϑυμῷ. 
«" Ὦ ὙΑΤΡ ὅ9) ν» 47, 3 ἢ , οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόϑι χοιμήσαντο, 
-" Ν ’ὔ ᾿Ὶ ἈΝ ΧᾺ ἊΝ . 

κῆρυξ χαὶ Πρίαμος, πυχινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς εὗδε μυχῷ χλισίης ἐυπήχτου, 

τῷ δὲ ΠΒρισηὶς παρελέξατο χαλλιπάρῃος. 

ἄλλοι μέν δὰ ϑεοί τε χαὶ ἀνέρες ἱπποχορυσταὶ 

εὗδον παννύχιοι, μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 
Σ 2 2 ς Ψ ΕΣ , «, »ἷὕ 

ἀλλ οὐχ Βρμείαν ἑριούγιον ὕπγος δμαρπτεν 

θδδ᾽ γένοιτο] Ῥαιοὶ ἴῃ οἷβ ἢ, ἐσεῖται (Ὁ, γένηται το]απῖ: {Ππ 

ῬΕΪμη15. Τθοθρι ΥοΙ (1804). ΟἿ, 42 586. 064 γοάοιμεν] 1071 6 8. 

ΟἸΏΠΘΒ, γοοωμδν ῬΡΆΡ. ΔΗΚΘΒΙΆΠΤΙΒ. θ0ῦ δαιγνυῖτο)] ὁομμπηθ δ δ, 

ΒΟΚΙΚοΡ; δαινῦτο Α ἐππὶ ἩθΡοαίαπο, δαίνυτο Ῥ]ορίαπιθ ΠΡ]; ν. ΠῚ 99 



ἽἝχτορος λύτρα: 2) 951 

δὁρμαίνοντ᾽ ἀνὰ ϑυμόν, ὅπως Πρίαμον βασιλῆα ΧΧΙΥ͂ 

γηῶν ἐχπέμψειε, λαϑὼν ἱεροὺς πυλαωρούς. 651 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς καί μιν πρὸς μὖϑον ἕειπεν" ἡ ξ ἀπ: ΚΟΥ ΘΟΘΗ, Ἵ 
»»κὦ γέρον, οὔ νύ τι σοί γε μέλει καχόν, οἷον ἔϑ᾽ εὕδεις 

ἀνδράσιν ἐν δηίοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν ᾿αΙχιλλεύς; 

χαὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας" ὁδ8ῦ 

σεῖο δέ χεν ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 

αἴδες τοὶ μετόπισϑε λελειμμένοι, αἵ χ᾽ ᾿4“γαμέμνων 
γνώῃ σ᾽ ᾿“τρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες ᾿ἡχαιοί.“ 

ὡς ἔφατ᾽- ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων, χήρυχα δ᾽ ἀνίστη. 
» 5.) Ὲ , γος τω ἊΡ ς ΄, 

τοῖσιν ὃ Βρμείας ζεῦξ ἐσίποὺυς ἡμιόγοῦὺυς τε, θο0 

δίμφα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε χατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω. 
3 ΤΟΥ, ν , ΕἸΣ ) » - 
ἀλλ ὅτε δὴ πόρον ἷξον ἐυρρεῖος ποταμοῖο 

[Ξάνϑου δινήεντος, ὃν ἀϑάνατος τέχετο Ζεύς), 

“Ἑρμείας μὲν ἔπειτ᾽ ἀπέβη πρὸς μακρὸν "Ολυμπον 
Ν ς μ τ 1) ελνΐς Ε ἰ ἄι: ὙΠ “ΟΡ. 

2 Ν δ Χ ὥ λα ΣΆ - Στ δι Ὧν Ξ Ηὼς δὲ χροχόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἴαγν᾽" ὁθῦ 
« 2 2 » δ. ΒΡ] - “-“ 

οἵ δ᾽ εἰς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῇ τὲ 
ς, ς ᾿ ὶΝ , , » δι) ))ὴ ἡ ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος 
2, ΄ ὌΝ Ὁ - Ὡ“Ξ - ἔγνω πρόσϑ᾽ ἀνδρῶν χαλλιζώνων τε γυναικῶν, 
2729 .ἡ " Ξὰ αΣ ΠΝ, ἡγε: 

ἀλλ᾿ ἄρα Κασσάνδρη, ἰχέλη χρυσῇ “φροδίτῃ, 

Πέργαμον εἰς ἀναβᾶσα φίλον πατέρ᾽ εἰσενόησεν τοῦ 
ἕστ πῶ ὁδί ΣΙ ΣᾺ ΕΞΞ; σ᾽ β ; αὐότ᾽ ἐν Θίφρῳ χήρυχκά τὲ ἀστυβοήτην, 

᾿ 2 ΕΣ) 2 ς ’, » ’, 2 , τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε χείμενον ἐν λεχέεσσιν. 

χώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν χατὰ ἄστυ" 

οὔνψεσϑε, Τρῶες καὶ Τρῳάδες, “Ἐχτορ᾽ ἰόντες, 

698] οτἠἰ πιῦ 1100] ορίύϊηϊ: οἵ. Ξ΄' 484. ᾧ 2. 099. χρυσῇ] 

ῬΙδυΐαιιθ, χουσὴ Ὁ, χρυσέῃ γο] απ. τ00 εἰς ἀναβᾶσα) εἰς ἀνα- 

βᾶσα Δ οἱ ππτ|5 οχ ἀθίθιϊουθιβ, εἰσαναβᾶσα οοἴου! ΠΡ]. ΤΟΙ ἀστυ- 

βοήτην] ἀστυβοώτην Ἰἴθν]; ν. Ῥναρί. 8 ὅ, ΙΥ͂, 2. 
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ΧΧΙΥ͂ εἴ ποτὲ χαὶ ζώοντι μάχης ἔχ νοστήσαντι 
ΕΞ , 2 2 Χ , ’ , ϑ- ῳ Ὁ, , δὴ {« 
τοῦ χαίρετ᾽, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ᾽ ἣν παντί τε δήμῳ. 

«' 2ὕ, 2 »λ ) γ 2 '3 ᾿ ὁ “. ’, 2 , Ἁ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδέ τις αὐτόϑ᾽ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ᾽ ἀνὴρ 
ΟΣ ΑΚ “25 , δ 2 ,ὔ τ, ΄ οὐδὲ γυνή" πάντας γὰρ ἀνάσχετον ἵχετο πένϑος. 

γ - ἐκ ͵ὔ Ἷ αὖ »ἷ ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεχρὸν ἄγοντι. 
ΡΞ -“ Ψ, 2 »ἷὕ τ᾿ ΄ ,ὔ Ὲ Ν 7ὰ , 

τι0 πρῶται τόν γ᾽ ἄλοχός τε φίλη χαὶ πότνια μήτηρ 

τιλλέσϑην, ἐπ᾿ ἄμαξαν ἐύτροχον ἀίξασαι, 
ς ’, - ’ὔ ἊΣ 5) ’,ὔ Ἂ ἢ 

ἁπτόμεναι χεφαλῆς" χλαίων δ᾽ ἀμφίσταϑ'᾽ ὅμιλος. 

χαί νύ χε δὴ πρόπαν ἤμαρ ἐς ἠέλιον χαταδύντα 
« ' δι δ ᾿ξ 

ἔχτορα δάχρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, 

«-. μ᾿ σι εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα" “πη ας ἥ φί ΡΝ Ἴ ἰ “ 
2) , 2 - ῃ ,ὔ - 2. Ν ) »δἰξατέ μοι οὐρεῦσι διελϑέμεν" αὐτὰρ ἔτειτα 

ἄσεσϑε χλαυϑμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμονδε." 

ὡς ἔφαϑ'" οἱ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήγῃ. 
[4] Ψ) ΕΣ Δ, 2 ,ὔ Αἴ ἡ ΝΥ Ἁ »ὕ, οἱ δ᾽ ἐπεὶ εἰσάγαγον χλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσι ϑέσαν, πάρα δ᾽ εἷσαν ἀοιδοὺς “ὡ [9] φ 

ϑρήγων ἐξάρχους" οἵ τε στονγόεσσαν ἀοιδὴν 

ἑ μὲν δὴ ϑοήνευν, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυγαῖχε οἱ μὲν ὁὴ ϑρή Ὑ Ὲ7 χ' γ “ες. 

τῇσιν δ᾽ Ανδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο, 

“Ἔχτορος ἀνδοοφόγοιο χάρη μετὰ γερσὶν ἔχουσα" 
ω 9 ς Ν φ ἥ Υ (0 ἢ " χ Ν χ 

ἈῪ , 25» 2). , ἢ) " χὸ δέ ἘΣ 

»ᾶγνερ, ἀπ᾿ αἰῶνος νέος ὥλεο, χὰ δέ μὲ χήρην “. το δι 

λείπεις ἐν μεγάροισι" πάις δ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως, 
ει γ ’ 2 2 ,, Ὺ ,  ἀϑΥ. Δ "ἢ 

ὃν τέχομεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω 

ἥβην ἵξεσθαι" πρὶν γὰρ πόλις ἥδε χατ᾽ ἄκρης 

τοῦ ἔχ νοστήσαντι] ἐχ νοστήσαντι ἈΟΠΠΜΠΙ, ἐχνοστήσαντι ΑἸϊὶ 
ἴη οἷβ ΑΟ; οἱ Ε 1861. τ08 ἀνάσχετον] ἀάσχετον [100]: ν. Εὶ 8992 

111 ἀγάγωμι] ἀγάγοιμι 411. Τ21 ϑροήνων]) ΘΟΙΉΡ 65. ἴῃ οἷ Οὐ 

ϑρήνους οοἰο!Ἷ. 122 δὴ ϑρήνευν) δὴ ϑοήνδον γ6] ἄρ᾽ ἐϑρή 
γδοὸν [10]. 

ὡἷϑ 



ἽἜχτορος λύτρα: Ὡ 9: 

πέρσεται. ἦἢἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσχοπος, ὅς τέ μιν αὐτὴν ΧΗ͂Ν 

δύσχευ, ἔχες δ᾽ ἀλόχους χεδγὰς χαὶ νήπια τέχγα. τ80 

αἱ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσιν, 

καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι" σὺ δ᾽ αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ 

ἥμεαι, ἔνϑα κεν ἔργα ἀειχέα ἐργάζοιο 
2 

ὡς ϑλεύων πρὸ ἄναχτος ἀμειλίχου" ἤ τις ᾿Αχαιῶν 

“095 
5ι ΜὌ οι ἔψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου, λυγρὸν ὄλεϑρον ψει χειρὸς τ, οὐ οὐ 67 

ωόμεγος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔχτανεν “Εχτωρ 
ὟΝ ψσ ΣΝ Ν ἘΠῚ 2 ᾿ , ΔΕΡΤ - 

ἢ πατέρ᾽ ἠὲ χαὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ ΑΙχαιῶν 

Ἔχτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὔδας. 

ὑ γὰρ μείλιχος ἔσχε πατὴρ τεὸς ἐν δαὶ λυγρῇ᾽ 

γῷ χαί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται χατὰ ἄστυ, τ40 
» δὲ - , . , .ὔ " 
ἴρρητον δὲ τοχεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκας, 

ἜἝχτορ. ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά" 
5 , , , ᾽ν Ξ . - 
ὺ γάρ μοι ϑνήσχων λεχέων ἔχ χεῖρας ὄρεξας, 

ὑδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ χεν αἰεὶ 

“εμνήμην νύχτας τὲ χαὶ ἤματα δάκρυ χέουσα.“ ταῦ 

ὡς ἔφατο χλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυγναῖχες. 
- 19 Ξ Υ8 Ὁλε ΚΕ , τ ΑΚ -.«- 2; -" , ᾿ σιν δ᾽ αὖϑ' “Εχάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 

« Β] “" “ , ΧΑ ὔᾺ 7 Ὁ 

» Βχτορ, ἐμῷ ϑυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων 
, “3 , ΠΝ , 51 » μέν μοι ζωός πὲρ ἐὼν φίλος ἦσϑα ϑεοῖσιν, 

-- 

ὁ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο χαὶ ἐν ϑανάτοιό περ αἴσῃ. τῦῦ 

λλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 

ἐργασχ᾽, ὅν τιν᾽ ἕλεσχε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

ς Σάμον ἔς τ᾽ [μβρον χαὶ “ῆμνον ἀμιχϑαλόεσσαν᾽" 

ἴεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήχεϊ χαλκῷ, 

τολλὰ ῥυστάζεσχεν ἑοῦ περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο 

141 ἄρρητον] ΘΟΙΉΡΠ 65. ἴῃ οἷ Ο, ἀρητὸν οδίου: ν. Ρ 81. 
ἊΝ ἡ 
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]Π]ατρόκλου, τὸν ἔπεφγνες --- ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ᾽ ὥς - -" 

γῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισιν 

χεῖσαι, τῷ ἴχελος, ὃν τ᾽ ἀργυρότοξος ᾿“πόλλων 
Φ 5} - , 2 ΄ Ξ , {{ 

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἑἐποιχόμενος χατέπεφγεν. 

ὡς ἔφατο χλαίουσα, γόον δ᾽ ἀλίαστον ὄρινεν. 
- .) 2) 23. Ἃ ,ὔ Ἷ τ᾿ - ,ὔ ᾷ 

τῇσι δ᾽ ἔπειϑ'᾽ ᾿“Ελένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο 

» Εχτορ, ἐμῷ ϑυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων" 

ἢ μέν μοι πόσις ἐστὶν ᾿“λέξανδρος ϑεοειδής, 

ὅς μ᾽ ἄγαγε Τροίηνδ᾽" ὡς πρὶν ὥφελλον ὀλέσϑαι. 
"7 δ Ἂν ΄- ’, 12 ᾿ν "Ὁ 2 2 ’ 

ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ᾽ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστίν, 

ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυϑα πάτρης" 
] 42 νὕὔ -“ »ὔ ᾿ »ἦὕὔ 9 9 2 ͵ὔ 

ἀλλ᾽ οὔ πω σεῦ ἄχουσα χαχὸν ἔπος οὐδ᾽ ἀσύφηλον, 
δὶ 42 ΡΥ ’, ἈΝ γ} 2 μὰ [4 2 ἐφ 

ἀλλ εἰ τίς μὲ χαὶ ἄλλος ἕνὶ μεγάροισιν ἑγίπτοι 

δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων 
᾽ν (5 ’ ς » ὶλ Ἁ «ει 7 Ξθν ΟΥ̓ 

ἢ ἑχυρή --- ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὡἃς ἤπιος αἰεί ---, 

ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμεγος χατέρυχες 

σῇ τ᾽ ἀγανοφροσύνῃ χαὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν. 

τῷ σέ ϑ᾽ ἅμα χλαίω χαὶ ἕμ᾽ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆἣρ᾽ 
] ,ὔ ,ὔ Ὁ) ΑΒΘ] ΡΥ ο ἔξ κιὰ , ΣΣ ϑ 

οὐ γὰρ τίς μοι ὃτ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 
., "δὲ , , δέ ΄ὔ { 

ἥπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ μὲ πεφρίχασιν. 
ει ΡΒ ’, Β] ] ἣν, .), 5») ὶ τ ) , 

ὡς ἔφατο χκλαίουσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔστενε δῆμος ἀπείρων. 

λαοῖσιν δ᾽ ὃ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦϑον ἔειπεν" 

»ἄξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι ϑυμῷ 

δείσητ᾽ ᾿4ργείων πυχινὸν λόχον" ἢ γὰρ ᾿ἀχιλλεὺς Ι 

πέμπων μ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν, ᾿ 

ὡς ἔφαϑ'᾽" οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε 
ζεύγγυσαν, αἶψα δ᾽ ἔτειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέϑοντο. 

; 
Ἀ Ν ’ὔ Ἁ ὶ ὶ ᾿ ’ ’΄ Ὁ πε κα Ζέ ᾿ 

μὴ πρὶν πημαγέειν, πρὶν δωδεχάτη μόλῃ ἠώς. 

ἐγνῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην" ; 
Ή) δ ͵ ͵ Υ π, "ἢ 



ἽἝχτορος λύτρα: 2 

λλ: ὅτε δὴ δεχάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ᾿Πώς, 
αἱ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέφερον ϑρασὺν “ἔχτορα δόχρυ χέοντες ἴ ο΄ ἐξέφες ς στορα δάχρυ χέοντες, 

δ - τ , Ξ ν Ω.; » ἡ ἡ ᾿ “ 

δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεχρὸν ϑέσαν, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ. 

μος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάχτυλος ᾿Πώς, 

μος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν χλυτοῦ “χτορος ἤγρετο λαύός. 
Ὁ} Α 2 , .» 7 «ς ,ὔ 2 7 ᾽ αὐτὰρ ἐπεὶ δ᾽ ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 

ρῶτον μὲν κατὰ πυρχαϊὴν σβέσαν αἴϑοπι οἴνῳ 

ἄσαν, ὅὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἕπειτα 

στέα λευχὰ λέγοντο χασίγνητοί ὃ᾽ ἕταροί τε 

“υρόμενοι, ϑαλερὸν δὲ χατείβετο δόκρυ παρειῶν. 
᾿ , , » , - ἘΠῊΝ - αἱ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα ϑῆχκαν ἑλόντες, 

τορφυρέοις πέπλοισι χαλύψαντες μαλαχοῖσιγ" 

(ἄνα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς χοίλην κάπετον ϑέσαν, αὐτὰρ ὕπερϑεν 

υχγοῖσιν λάεσσι χατεστόρεσαν μιεγάλοισιν. 
Ὁ» Ψ - ιν ἢ ᾿ ΜῚ ΩΝ ο 2 ίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν" περὶ δὲ σχοποὶ ἥἴατο πάντῃ, 

«ἡ πρὶν ἐφορμηϑεῖεν ἐυκνήμιδες ᾿α'χαιοί ΕἾ 1 Σ φ , 7 ΡΉ) 5 χ ν 

ξύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν χίον" αὐτὰρ ἔπειτα 
Ἢ , ἵ ΣῊ ΡΣ ᾿ 7 να ὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα 

λι,12 ᾽ν ’ ὶ , ΟΞ ἐξ 
ἰώμασιν ἔν Π|ριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος. 

ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “ἔχτορος ἱπποδάμοιο. 

189 ἤγρετο] ἔγρετο 1ἴν1, ὁοννόχ! Πθηΐζον; οἵ. Η 494. 
190] οπἰ πη μΡ]ουαπο; οἵ. Α δ1. β 9. 199 ἥατο)] εἵατο Ἰἰθν]. 

ΧΧΙ͂ν 

τὸρ 

τοῦ 

0 



Ααασηᾶδ οὗ οουυἹροη δ δα Τ||8ᾶθτη. 

«ΑἹ δὅδ9 646: ,,ΧΧχεολέας] 1011, πολεῖς Ζεποδοίαβ; οἵ. Ν᾽ 184. 

191: : 
Γ 22 αᾶθ: .,βιβάντα] βιβῶντα Ἰἰθν; ν. ρῥνδϑῖ. 1]. 8 8.“ 

Ἑ 4τὸ---ὅ10 ΠαΠΙΘΙῚ Ρ61 ΘΡΓΟΓΘΙῚ ἘΠΠῚΞ ΨΘΙΒΤΙ5. ΒΡ Ο ΠΘΡΡΘΒΒΙ 

51η0. 

Θ᾽ ὅ80 Ἰορπάπῃηι σπρῶι. 

Κὶ 854 δαάς, ἐπεδοαμέἕτην) Οὐ οὐ βίδα] π|5. οὐαὶ ΑὙΙΒ[ΔΡΌΠΟ, 

ἐπιδραιιέτην ΑἸῸ φο απὶ ΠΟΥ]. 
“1.212 δᾶᾶο:,, δοῦρα] 10ν], δοῦρε Βεῖκκον ; οἵ, Ε 495. Ζ104." 

Τὴ ρυλοίδ 0}6 : 

81, Π, 2 ὃ Θχϑιῃρ δ ῥὁ(α) ἀρ] οε! ἀ646 Υ 158. 

8 9. Π|Σ 1 ΡΕΟ Σ ΘΟ ΒΟ ΤΙΣ, Ὁ» 

8. 4,1, 1 65 Ἰοοῖβ, 46 ααϊθπβ ἀπο, Δοοϑαϊ Χ 185. 

ξ. 4, 1|5 1, 4446 ἀργεννῶν, αποᾶ Σ' 829 {ρδαϊίατῃ εβί. 

8.4, ΠΟ, 8 δάε ἠγίνευν Σ 498, ἀπο ρῖῸ ἐγδαϊίο ἠγίνξον 

ΒΟΓΙΡΒΙ. 

8. 6,1, ὃ 46 ἀχηχεμέναι Σ 329. 
8. 1,1, 2 δα48 ἔχ πέμπε ᾧ ὅ98. 
8. 8. ΘΧΘΙΙΡ]15 μηδέ Ῥγὸ ἰγϑαϊίο οὐ Ῥ6} Τα ΟΠ πιπη Τϑηαξο μὴ 

δ ΒΟΙΡΗ αα8δ: Ὁ]. 940: Ἢ Ὁ 99. 109: Ὑ το 

Χ 85: 180: ἘΠ 0: 

8. 8 οὐ δέ ργὸ οὐδέ Βο.1Ρ01 πᾶθ6 Θχθιηρ]α δα46: Ρ 2τῦ. 7 290. 

919. 109. Υ 910: 5 100. 5988- 

5. 8 ΘΧΘΙΉ}9]15 οὐδέ τι ἃ τη6 βού ναί! αα6 ἰῇ 691. 

5. ἸΕῚ 2 ἀἀΠ0 ἢ 187. 

8 Ὁ. Π|4. 2 λ666᾽ 7' 552 (οἴ. 948). 



Δαάοπαᾶὰ δὲ ον ρθηᾶα. 551 

ἴῃ ἱπᾶϊοθο στη! ίϊοο: 

ΕΙΒΕΠΙΟΕΙΟΠ15. ΒΘ π θη Ἀγ πὴ τητίαΐαθ δ μα θὸ Θχθηθ]α: Ρ 251. 

Σ 88. 7406. 

οι πδίϊοηὶ 1. ἰίοναθ δααθ Ρ 599. 

δέ οἱ τὲ Ἰπίθυ 56 τπαπίαίου μη ΘΧθιηθ]ὰ 446 (Ξ 910. Ρ' ὅτ2. 

9 1 Ὁ 9508: 5691. 

δὰ ἀ6]6 1 Θχθιηρ]α 8646 Υ 188. Χ 482. 

Ααάαθηᾶδ οὗ οουυ]ροηᾶδ, δᾶ Οαγνϑβθϑῇ. 

((Ε αν ΒΞ: ν01 1 9: 999. 11 0.910. 

α 88 δαποίδεϊο 1ὰ πππίαηᾶα: ,, Ιϑάχηνδ᾽ ἐσελεύσομαι) Ἰἰθυ] 

ΡΙοΐαπο; ᾿Ιϑάχηνδ᾽ ἐπελεύσομαι, ᾿Ιϑάχης δ᾽ ἐλεύσο- 
μαι, ᾿Ιϑάχην διελεύσομαι Ῥᾶποῖ; αἴνοιδα Ἰϑοῖο ᾿Ιϑάχην 

ἐσελεύσοιμιαι ΘΟΥηΙΠ ΠΟΤ αὔτ" ἴῃς 56} 0115 ΠΑΡ] οίδηῖβ. ΟἿ᾽ 

ο ὅ2. Ζ 86." 
α 391 Ἰερϑπάιπη σῆμά τέ οἱ. 
α 443 Ἰεροπάιϊπῃ ἔπει, δὲ χληῖδ᾽ ἐτάνυσσεν. 
β ὅ8 Ἰορϑπάππι δ χ᾽ οὐ δὐποίαπαιπη: ,.ὅς χ] ὥς 

ΘΠ ΒΙΞ, ἢ το 7): 

β 398 ροβὲ ἦτορ Ῥιιποίππι ροπθμά πη. 

ὃ 10ῦ Ιοσθηάπμ ὅς τέ μοι. 
ὃ 890 Ἰοροπάϊπι ἀμφὲ τρομέω. 
ῃ 200 ἴῃ δαὐποίαθοπθ Ἰθρθηάπιῃ ..Η8]. ΠΠ, 2΄΄. 

9 Ν 
ν 

[1] ποῦ »,. μ-" «ἢ Ὦ 

ὃ. 402 αὐποίαπαιπη: .. ἐμεῦ] ΡΥΙπατι5. Βουῖρϑιέ ΒΟΚΙΚον, ἐμοῖ(ο) 

γ6] ἐμεῖο ρϑποὶ, ἐμιεῖ. υϑιϊααὶ ΠἰὈν 1; οἵ, ἰδ 189.“ 

ι 419 Ἰοροπάτμῃ ἔλστετ᾽ οἱ δἀποίαπαάπμ: ..«ἔλπεν ἤλστετ᾽ Τἰθν]." 

χ ὅ30 εἰ 1 38 Ἰερόπάᾶιπῃ ἔπι δ᾽ ἄλφιτα. 
ει 90 Ἰοσθηάπη χέρι μαιμάουσα. 

ν 195 Ἰοροπᾶιϊπῃ οἰχόνδε. 
Ἡοιμοῦὶ Πα. 0]. 11. τῷ τῷ 



ὃ Αἀάοπάὰ οὐ σου βοπάὰ δ Οάγββθδμι. 

0 160 Ιοσϑηάιϊπῃ ἐγὼ. 
υ 229 Ἰορϑηᾶπιῃ ἔτι μέγαν δρχον ὀμοῦμαι. 
υ 542 Ἰοσομάπη πότι δ᾽ ἄσπετα δῶρα. 

1 ρΡνϑοίαίϊοιμο : 

5.2, ΠΙ, 6 ριῸ ᾿Αγτιχλεῖα Εὐρυχλεῖα 1658 ᾿,4ντίχλεια Εὐρύ- 

χλδια. 
8. ἡ, ΠῚ δῇᾶδ ἐξ ρ 518. 
8. 1,11, 2 ἄθ]6 ἔν ῳ 4. 41. 
5. 1,11,6 ν. 9 Ἰορϑπᾶπῃ ὃ 888 54. ΡιῸ β 888 56. 
8. 1, 1Π|,6 δᾶᾶο: ἄπο 8 118. σ 368. -- ἔπι α 443. χ ὅ30. 

2. δι: ὦ θὲ ΞΞΞ πσι 319. 

1. ᾿μᾶαϊῖοθ ΠΟΙ ΠΗ 

΄π86 Δαἀαθηἃ, ουληΐ, θὰ [ἢ ἱπΠ 6106 ΠΙΔΑῚΒ 5115 [ΟΟΙΒ5. ἈΒΟΡΊΡΒΙ; απὰ 

46 18 ν.}. 990. 



ΤΠ αθχΧ ΠΟΙ ΪΠΙΠΠ1. 

1η πππς ἰπα]όθη, πὖῷ ἴῃ Οάνββοι ᾿πβυϊ ποῦ, οὔδη οὰ 

ΠΟΙ Πἃ ΤΘΟΟΡΙ, απὸ ΔΙ] 18] ΠῸΠ ἴῃ πἀὺ ΘΟ ΠΟ πῸ [ἀ]η0 ἴῃ ἃ}115 

τῦ ΠΟΙΉΪπα ῬΙΌΡΙα, ΒΟυ α διιηΐ. ΤΠῚΒ. ΠΟΙ] 115, ἀπονιιμ [ΓΘ 6 η- 

ΤΙΒΒΙΠΏΤΙ5. ΠΙΒῚ15. Οδί, ΠΟ ΟἸΠΠΘΒ. ἸΟΟῸ5. ΟΕΠΠ 15. ΤΟΡΟΥ Ιἔπ1 ἈΒΟΥΙ 5], 

5041 5415. ΠΑΡ] ΘῸΒ ΒΙΡ ΔΤ 6, 6ΠῸ5 ἈΠ πὰ (6 ὁαπιβα ἃ ἸΘρ {115 γῸ- 

ΠῚ ῬΟἙΒΘ ραΐαλοιη, ΝΟΠΜΜ1]1ἃ. αὐτὰ. Τῃ ᾿Π6]100 αν ββοδθ ΟἹ ΘΙ Δ], 

ππηο ΔΠΑΙΑῚ 5, ν. αἶσα. ἄμαξα, ᾿“πόλλων, ἄρης, ᾿Δἀτρεύς, ᾿ἀφροδίτη, 

Ζεύς. Ἴλιος. μοῖρα. Ποσειδάων. Τροίη., «Ῥειά. 

“Ἄβαντες Τὰιθοθᾶθ ἱποοϊὰθ Β ὅ80. 541. Ζ] 464. 
᾿βαρβαρέη Ἀγαρ]ὰ Ζ 22. 

βας Τὰμν ἀαππδηΈ15. ΠΙΠιβ, Τροίαι, Ε 148. 

“βιοι 5θὺβ [ἈΠ π]ο5α, απᾶθ ΒΟνΤ5 Ἀαἀπππιθυδίμι", Ν᾽ ὁ. 

᾿1βληρος Ττοίδηι5 Ζ 82. 
“βυδος αὐ ἴῃ Αϑίὰα τα Ηρ] οβρομέμμι αἰία Β. 886. “2 δ00. 

81: 

“2)άϑων Ῥυϊαιηὶ ΠΠπι5. Ὁ. 949. 

᾿Ἵγαχλῆς Ἐρίρδοὶ ραΐοι, Μυυιη4ο, ΠῚ ὅ11. 

᾿“γαμεμνονέη .4ἴϑη οαπὰ ἹΡ 295. 52 
Κ'ὶ 820. 

᾿2γαμέμνων Αὐγοὶ ΠΠΠι5, τὸχ Μυοθπαπη; Θχροῖβα βα ιἃ 
ΡΒ 4ττ5ὴηα. 1100 56η6., ᾿ΠΡΘΠΪῸ ΠΡ η0, αππἰ γραίοῦ 4666 }} 

ΟΟΠΒΙΠΔΡΙΟΒ Ῥ]Π5 ν]6 6. αιατη πηππῃ κ᾽ 812. ΠΘΡΉμΠἢ ΘΙΠᾺ 

ἀΘβον θ᾽ σπι .Β 809 566. (οἵ. 108); Αγοδαιθπ5. πᾶν 685 ρ086- 

θυ ΒΕ 012. ΟἸν θη δ 1 ἸΧΟΓΡΘΠῚ 086. ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΙ ἃ ΐ 

.4 118, Ονδβίθιῃ ΠΠπτὶ 1142, 65 {118 1 145. Εἰπ8 

Βοθθθιη Β 101 5464., ἃυτηὰ ἀΘβου απ. 7 10 5η64.: ἃ 

ῬυϊΆμη0 [611χ ρ θα] απ 1 189: ἴῃ ἔπποΡο ῬΑΙΡΟΟΙΙ οχίμα 

ΒΟΡΘ ἢ ὈΥΔΘΠΏΪΟ ΟΥΠα τι" ἃ 890. ποι] 5. Ποβίθβ ἸητθυΠΟΙΐ 

Ἔν) 59. 9 09, υἱες 7.99. ϑῃ. 101. 120 

πη ὦ “ ὅ; νηῦς “γαιμιξμνονξη 

χα ΘΟ Ρ {π|Ὸ Ξ 

Ὁ. 



540 ΤΠῸχ ΠΟΙΠΪΠΠΠ1η. ἱ 

.«Ἱ 252. Πδαϊίπμη 56 58 46} 6 βίπη!αΐ Β᾽ 18. 140, 5Βιδαοί 

121. Ἐ’ 80; ἱπολοραίιι: ἃ Πιοιπθᾶθ 1 89. 89, δῷ {Π|Χ6 β 

Ξ 82. --- ᾿,2γαμέμνονος ἀριστεία: «Δ. --- Οἵ, ᾿“τρεΐ- 
δαι, “,2τρεΐων. 

᾿γαμήδη Ατπρίαθ Π]1α, ὙΠῚΠῚ πχον, “0 140. 

᾿Ἵγαπήνωρ Αποκοὶ Π]Ππι5, ἄπχ Ανοδάπμ, Β 609. 

“4γασϑένης Απρίαο Π]Ππ5, ῬΟΙν χη ραΐθι, ΠΠΠΠΒ. ΘΧ ὈΡΙ ΠΟΙ Ιθτι5 

ΕἸθούπη, ΡΒ 024. 

᾿Ἵγάστροφος Ῥαθοηῖβ Π]πι5, Τ οίδητβ, “΄ 898. 818. 
“4γαυή ππὰ ἐχ Νειοίαϊθι5 Σ᾽ 42. | 

᾿γέλαος αταθοιβ Χ, 802. 
᾿Δγέλαος ῬΠνααΙηοπΐ5 ΠΠπι5, Τ οἴαπτβ, Θ 251. 

“Ἵγήνγωρ Απίθπουϊβ ΠΙπιβ, ΕΘΠΘΕΙ ραΐθν, ΤΡοίαπιβ, “4 401. 

“189, 3ϑ'“98.. Ν 490. ΘΒ ΕΞ Δ ΡΟ ΘΟ ΟΓΡ ΒΌ: 
Υ 414. Ὁ. ΘΗ ΘΕ. θ8 

᾿Ἵγκαῖος ΑΘΆΡΘΠΟΙΙ5 ρϑΐθι", τὸχ Αὐοδάπη, Β 609. 

᾿γχαῖος ΡΙδανοηι5 ἱΡ 655. 
“4γλαΐη ΟἸατορὶ ἀχον, ΝΙΡΟΙ τηαίορ Β 612. 

ἄγριος Ῥονίποὶ ΠΠΠπι5 (Ξ 117. 

᾿Ἵγχίαλος Ονάθοιβ Ε 609. 
᾿γχίσης Ολργ 15 ΗΠα5, Αθπθᾶθ ραίθι, Β 819. Ε 241. 208. 
προ ΡΟ ΡΘΕ τ ος 

240. 

"Αγχισιάδης «4ἰνείας Ῥ τῦ4. Ὑ 160. ᾿“γχισιάδης ᾿Εχέπω- 

λοδ Ὁ 590. 

᾿δάμας ΑΒΙ1 ΠΙπιβ, Τοίδηιιβ, Π 140. Ν᾿ ὅ60. 1ῦ9. 1Τ|. 

᾿Αδρήστεια υὐῦϑ Μνβίδθ Β' 828. 
᾿΄δρηστίνη .Ζ1ἰγιάλεια Δαναβεϊ ΠΠ1ὰ Ε 412. ΞῸ ͵ Ἵ 
" ἘΠΕ: 5 Ξ : 
“Αδρηστος ΜοΡΟΡΙ5 ΠΙΠπΒ. ΡΟΡοοβα5. Β 890. (.Χ71 529.) 

᾿άδρηστος ΤΥοΐληι5 Ζ 81. 4δ. 68: «11|8 Π 694. 01 Ξ ) 
γ) ἘΠ δ ΞΕ -- ἌΣΣΟΣ ΤΕΣ » 2 
᾿Αδρηστος τὰχ ϑιογοπῖβ. Β ὅ12. Ξ 121. 1 841; οἵ. «4 ὅδρη- 

σείνγ. 



Το χ ΠΟΙΠΪ 11. 241 

᾿“ζεΐδης ᾿ἄχτωρ Β δ18. 
᾿ϑῆναι αὐὸ5 Β.546. 549. 

“41ϑηναίη 5ῖνο ..,1:,ϑήνη θα, Τονὶ5 ΠΠΙὰ Ε 815. 880. ΕΥΘΟΙΜΠΙοιιηὶ 

οαποαν ΒΚ ὅ41τ. (ὑπ 1115 σοηία Τονθ πὶ ΟΠ πνοαί 

«4 400. [Ι͂ῃ Θοηβθβϑιι ἀθουμι Ἰοαυπι Θ. 80. Χ 117, ἰδοοί 

ἴον! ναί Θ 444. 409. (ὑπὰ Ππποπθ οοηπιποία ,4 194. 

100. δ᾽ 150. Ξηη: “7 8. 8.118... 908: Θ᾽ 550 ϑβαᾶ. 

1204. Υ 858. 814, ᾧ 428. 42. 26. --- Αγ τημ]16- 

Ὀγῖπμ ρουϊα Εἰ 185. 1 890. (Ξ 118; ἀγοϊηἐθοίιπη ἀοοοί 

Ε61. Ο 412. --- Ιῃ ὈΘΙ1ο νουβαίαν Ε 888. 480; ΙονῚΒ 

Ἁυηὰ ἱπαπ Ε 180. Θ 881; Δοριθη σοῦ Β 441. 

(Σ 204.) Φ 400. Μαγίοιη πηρπρπαί Εἰ 840 5664. Υ 09, 

γίποῦ ὦ 408, ἃ Ῥᾷσπα αὐοοί Ε' 29 Ἶ Ὁ) 125 6: 

ῬΥΠ1ΟΒ Θοηΐνα, ΠΡ Θο5 δα ταν! ,.1 114--τῦ8. ΟὙΘοο05 απο 

2 489. ἈΘΠΠΠ ὈοηΒΠ απ ΑΔ 207, δ κα Δαπιναΐ 

ΟΤ4. 1 902. Υ 94. 488. “Χ 214 566., ῬΙοτπδάθτη 

Ε121. 8580. 198 544. Τ΄ 888: ΜοΠΘΙδιπ βουναί Ζ 128, 

Ῥαπάδυιπη δχοῖίαί 2] 88, πε ἢ ἴτυν Κα 2451: 511. 

ἱ ττ4. 188, οἰάθιη οΟμΒ1ΠἸαΐπ ΒΒ 100 5664. --- Ιηΐον 

ΠΙΟΙΏΪΠ65. ΘΙ ΒΔΕ) 5110 ΒΡΘΟΙΘ. Π)6ΙΡ ΠΟΙ Χ 291, Τιλο(οοὶ 

Ζ 81, ῬΥΆΘΟΟΠΙΒ θ᾽ 280, Π.]]Δ ΠῚ ΠΠΠΠΠΔ 8 ΠῚ ΒΡΘΟΙΘΠῚ ἰῃ- 

{π᾿ ἢ ἢ 1 Ἢ 190. (0. Χ 21. ὡεϑ89.: 

- ΤΟΡΙαπὶ ΜΙΠΘΡνὰΘ [ἢ Δ1Ὸ6 ΤΊ ΟΪλ6 Ζ 88. 991, ΑΠ|ι6- 

Ὡ5 Β ὕ49. --- Οἱ ἀτρυτώνη, Παλλάς, Τριτογένεια; 

᾿πόλλων. 

δ ῆλλϑι Ὁ, νᾶ. Ν ’90. ὕδο: (991. 

““ϑήνη: ν. ᾿΄ϑηναίη 
᾿ϑόως τιοπβ ραθηΐηβι!αθ. Αοίοα (Ξ 990. 
Ε 7 1ὐλίθης. ΒΟΙΘΙΒ, ΑΘΒΟΙ ἩΠῸΒ ΜΙ 10. Σ 489. (ὦ 189. -- 

ἈΘΠΠ]Π165, Αθδοὶ πθροβ, Β 800. 814. [184. 191. Καὶ 402. 

1 1854. 140. 1608. 8584. 805. αὶ 76. 211. 888. 4906. 

Ἀγ ΘΠ ΚΑΘῸ: Σ 991: 990. 1178. ἂῷ 98. 

«Αἰακός Τονὶβ ΠΙ 5, ῬΙοὶ ραΐθι, ἢ 180. 
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Αἴας ΟἸΤοΙ ΗΠ, ΔΙ ομ 5 ἤραΐοι: Ν 090, απχ Ποογόγπηι Β 5971. 

(ἴση Αἰδόθ “ΘΙ Ομ 10. ὁΟηΙπηο5. ρασμπαΐ Ν 101. 112. 

Ρ΄τ20. τ92: οἵπὴ θοάριῃ δα ΠΡ ΔΤ 5] ΠΡ ] ΓΘ Ηθοίουϊ 

86. οἴδδυΐί Η 104, ἃ Νορίπηο δα ριρμδηάιηι Θχοϊζαςπι 

Ν 40, ἄθιπη ἀρηοβοι Ν 60; Αἴδοὶ ΤΟΙ ηῖο οὐ ΜΘ Ϊδο 

Ῥαίροοι! Ἐξ υτηαΣ (οἰ θη τ τ5. 5ποοι Γ᾽ 956. ϑαξηπιηι 

οοο απ (Ξ 448, ΡΠ Ἶπηο5. Πιριθηΐθβ πίον ποῖ: Ξ 90, (Ἰ6ο- 

Ὀπ]πτη οαρὶς 171 550. (ὑπῃ Γἀοιηθηθο υἸχαίπι ἱ 418 5αη.. 

ἃ ΟἸΤΧΘ ΡῸ᾽ ΜΙηθύ ϑῖὴ Δα ϊπίο οὐπσϑιι νἹποΙ{π| ἢ’ τῦ4 566. 

-- Οἱ «“ἴαντε. 

«Ἧ1}ᾺΝΟὝΟς ΤΟΙ τη μἶ5. ΠΠ5, απιχ ΒΑ] τη ϊοσπη ΒΒ δῦ τ, αἰ ΒΟ ΠῚ 

ΔΙΓΘΡ ΠῚ. ΟΟΥΠι. ΘΑ ΒΓ ΓΟΥ ΠῚ ΟἸδπαΠ Ὁ 994. ΡΡΙΤηΠ5. ρΡοβί 

ΑΟΒΠΠ]οα ΒΒ τ1068. Ρ 219; ἀοΒΟΡΙΙΓπ| 0586 ΠῚ 995 566.; 

ΟΠΡΘιΒ οἷα Η 219. 4 48. ὅππῃ {Π|χθ οἱ ῬΙΟΘηΙο6 δ 

ΔΛΟΠΠΠΘηῚ τηϊτΠ{π| [109. 229 : νοῦθὰ [461 ἀρπα ΑΟΠΠΠ]Θῖὴ 

Τ 022; Ὧ6 Εἰδοίοπε ΗΓ 990. Ν δῦ9; ἃ ΜΟΠΟΙΔΠΤΗ 

ΡΌ028 8α4. 651; ὁθίθ6Ὸ5 δα ραρπδπ Ππουίαίπ Ο 501 566. 

501π5 ΓπρΊθηΐοβ ἰθοὶύ ΛΓ ὕὅ44 564., πᾶγϑιῃ Ῥγοίθϑηδὶ α6- 

[ϑηα Ο 415. ΠΠ102.,, ῬαΐρΟΟΙ οοΡΡι5 ἀθίθμα! Ρ 198 566. 

ὅ50. 6206. 11 5644. Αιῃρίηππη ᾿πίθυ ποῖ Εἰ 0610, ΑΤΟΠ6- 

Ιοο πη (Ξ 404, Ερίοίοη ΓΗ 819, ϑιπιοϊβίππ 4 414: 

ὁπηὶ Ἡθοίΐονο ρυρπαί Η 182---800. Ν 190. 809. 8534. 

ἘΠ 109. .ΟἍ 210: 11 114. 858: ΘΑ, δπτπ ΓΟΞΙΘΠΙΏΤΙ 

Η 211. 3 418, 80 60 νἱίδίαν “4, 542. ὑπ {Π|χ86 Ἰποίαἔπ 

τοῦ 566., ὀπὶ ὨΙοΙηΘαθ. ἈΥΤΉΪ5. ὀουίαί τ 811 566.» 

απ ΡοΪγροθίθ {1560 ἱΡ 842, Νιυβαπδιη σπ] 6} Δ {11}, Ππ|5- 

απιᾶτη ἃ ΜΠΠοΡνα αϊπναίπι; Ιονϑ μι θοαία ἢ 045. -- 

Οὐ Τελαμιωνιάδης, Τελαμώνιος, ργυϑοίονοι. ΑἸαντε οἱ 

«Ἵἴας ΟἸοἱ Πἰπι5 οἱ Τεῦχρος. 

Ἵϊαντε ν6}] “ἴαντες οοπίππηοί Β 406. 4 218. 280. 388. 

ἘΠ019. Ζ 4896. ἩΠ ΘΙ. ΘΟ 9. 9. Ὁ ἘΠ }Π|6505.-. 

θθθ. 9588.-.- 985... ΝΈ ΛΟ ἀπ 0. ΠΟ 910: 
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1 505: Ὁθὺ:  ὕ0: οὐδ. 091- 005. 009. Τῦ 1. .182- 

ΠΑ 59. δ᾽ δε 1685 

1 (ἰγαί ορρίατπα. Αομαῖαθ Ὁ. 308 ; ̓άθιι ἀπ ἴδια. Ἰηΐοι “ΓΟΠΠΠΠῚ 

οὐ Ομ βία Ν 21. 

.Τἰγαίων ἰάδιι απ Βριάρεως .41 404. 
«Αἰγεΐδης Θησεύς, ΑΘρΡ6] Π]Ππ|5,..Δ 200. 

«Ζἰγιάλεια ΑἀγΑΒΕ ΠΠα, ΤΙοΙη 615 τπιχοι, Ε 412. 

“«Αἰγιαλός ορρίάϊπη ῬΑΡΠΙαρομῖαθ Β 855. 

“Ἵἰγιαλός ῬοΙΟΡοΟΠη θα οὐὰ ΒΘΡ(ΘΠ ΟΠ Ἁ]Π15. Ἰηΐοι ΘΙ ον ΌΉ θη. οἵ 

πάθη Β ὅτ. 

υ1Ἵἱγίλιιν. ορρίάππι Αὐοδνπδηΐαθ ἃπί ραν να ᾿πβπ]ὰ ΘΡΌΡ 6. ΠΠαΟδ]η 

δια, δι ΤΟΡῚΟ ΠΠπδοὰ6 Β᾽ 059. 

“1 Ἰγινα ἴαδι!α Β. 502. 

“«1[ἴγιον ορρίθπη Λομαῖαθ Β ὅτά. 
᾿1ἰδὴης (Ζ112) ἄθιθ ᾿ηΐδιυῖβ ππρούαη5. Ε 890. 1 108. δ09. 

Ο 188. 191; χγλυτύπωλος Ἐ 004. “1 445. 11 625: 

σππυλάρτης Θ 801, πυλάρτης χρατερός Ν 415; χύων 

“Αἰδαο Θ΄808: “άιδος χυνέη Ε 840. -- Ἰθοιαι5 Ονοὶ 78. 
Γ 905. 018. Ζι98Ά4::4.59. 481.:.}1181..380: ΘΊΟ. 
θοσ Ὁ 2. 50. 209: ,Ξ 461: Οὐ ΟῚ. ΦΟΠ, 856. 
Ὑ 294. 5990: Ὧὦ 418: ΧΙ 18. 909. 889. Δ τ: 485. 

ἀπ αὐ 3 π 1Π 9: εἰ 5:0: 1 π9ὲ. 2.4} Ὁ 24:6: 599. 

--- Οὐ. Ζεὺς καταχϑόνιος. 

᾿Ζιδωνεύς ἰάθῃι αἱ ᾿,Ζίδης ΕἼ 190. Υ̓ 61. 
“1}}ϑη ΑΘαχαθιηη 5 δατι ἘΡ 990. 409. 90. 
“1}1ϑιχες σοὺ ἴῃ ΤΠ ΑΒΆ Πα Πα αη5. Β τ44. 

“1 ϑίοττες νοὶ “1 ϑιοττῆες ρῆορα Οοθάμαπι πα ἀπίο5. ἐΡ 500. 

τ 4199: 

“«1ἴϑρη (ΠἸιοΒ6ὶ ππαΐον 2) ἀπο 1} ἩοΙοπὰο 1 144. 

«Τ͵ϑων Ἡδοίουβ θαιπιβ Ὁ 185. 

Ζιμονίδης “αέρχης Ρ 401. 
«ἀἱμονίδης ΠΠαίων 4 394. 
οὐ ων ῬΥΪΠιΒ, Νέου 5 Ἰοραξιβ, «7 590. 



44 Τποχ πΟΠΪ ΠΗ. 

«Αἱνείας (.Ζἰνέας Ν᾿ 541 Ὁ) ΠΙΒ. Απομίβαθ οὐ γ ηθυῖβ Β 890. 

Ε 248. 8512, ἃ ΑἸοαΐποο οδἀποαύιβ Ν᾽ 4606, ἀτχ Πεναἃ- 

ΠΟΙ] ΒΚ 819, Ἰτοῖπὴ Καὶ 211; Δάνθυθιθ τ πῇ ΟὙ786- 

ΟΟΥΠ ΟἸΔΙ ΤᾺ) {πᾶ τὴ «ποῖ ΠΤ 98. ἩθοΟίΟΥΙ ΡΓΌΡΘ Ρᾶι 

ἜΔ461. 580 (ἢ, .Χ1 58), οἴπῃ 60 οοηϊπποίι5 Ζ 11. Ρ 518. 

τῦ4, ἃ ΡΥΪΆΠ]Ο ΠΟῊ 58 {15 Ποποναίπι Ν 4600. δέΠΡΡ6 πὶ βιιἃ τη 

086 Θῃηδυγαῦ Υ 214 566.;: ῬΓΟΪῚ 65 Το ΡΟΥΘ πα αν 

Υ 801 8α. (οἴ. 180). --- Ἰὴ [8 πηοπΐθ ἃ ΑΘΠ1116 νοχϑίβ 

ΤΥ Θββϑιη. ἤπροναΐ Υ 90. 190: οθ ΑΘΠ1Π6 ραρπαΐ 

Ὺ τ0---Τ1τ. 108 56464., Ρ6᾽ Νορίπμηιηιν βουναίι: 291. 

925. ΑρΠανθιιη ἰπίου πο Ν᾽ 41, ΟΥθίμοηθιι οἷ ΟΥΒ110- 

οἴππη Εὶ 541 5644. Οοπία Πϊοιηθάθη Ῥαπαδιιπη Θχοϊζαί 

ΕἼ1ὺῦ βαη.; Ρ886. ἃ Πιοιηθᾶθ ναὶπθυαίπβ ΡῸῚ ΠΟΙ ΘΠ, 

Ε511 οὐ Αρο]ίηριη 544 βου ναίπι; ἴῃ Θ᾽ Π5. ΓΘΙΏΡ]Ὸ ΒΔ ΠΝ 5 

Ε 445 δᾶ ριρπδμ τϑα! 514. Ἠθδοΐονοιῃ ἀθίθηα! (Ξ 498. 

“ἽἽνιος Ῥάθου (ᾧ 9510. 

ὐἰνόϑεν 6χ ὀρρίο ΤΊ οῖαθ “7 530. 

Αἰολίδης Σίσυφος Ζ 184. 

ϊπεια παῖ οχ ΟΡΡ ΙΒ. ΑΘ ΔΙΠΘΙΠΠΟΠΪ5. Δ Β᾽ηππη. ΜΙ ΘΒΒΘΠ ΤΙ ΠῚ 

ΕἸΠ15. ΤΠ 5: Φ0 1. 

Αἰπύ ορρίάπαι Νοβίουϊβ Β 592. 

Αἰπύτιος τύμβος ὑυχαπ]πβ ΑΘΡνἐ ἴῃ Ανοδαϊα ροβιίαβ Β 004. 

αἶσα ἄθα Υ 121. η 191. 

“Ασηπτος ΒαΘΟ]ΟΗΪ5 Π]ΐπ5, ΤΡοίαμιβ, Ζ 21. 

«ἀἴσηττος ἤπνῖαβ ἰπ ῬΥορομπίοπι οἤϊιβιιβ Β 895. Ζ91. Ζ7,:.31. 

.«Αἰσυήτης Ττοϊαπι5 Β᾽ 198. 

“Αἰσυήτης ΑἸοΑΙΠΟΙ ραΐοι;, ΤΊΟίλητβ, Ν᾽ 421. 

“Τἰσύμηϑεν ὁχ ορρίαο ΤΊ οῖαθ. Ὁ 504. 

“ἴσυμνος Οτάθοιβ 1 808. 
Αἰτώλιος Τρῆχος ΠΕ τ06, Τυδεύς 4 399. 

«Αἰτωλὸς Διομήδης ἸΡ 411, Θόας 4 21. 

Αἰτωλοί θὰ τηραΐϊλθ Ογδθοῖαθ Β 658. 648. Ε 848. 1 539. 

591. δ. διῦ. 591. ΝΙ8:. Οὐ 89. ΡΠ 059 
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᾿χάμας Δηίοποιῖ Π]Ππ5, ἅπχ Ταρἀδπονῖηι, 5 893. Χ1 90. 

100. ,Ξ3. 410. 418. 488. Π 842. 

᾿Ακάμας ἸλπιθΒου ΜΠ, ἅπχ ΤΊ οι, Β 844. Εὶ 402. Ζ 8. 
᾿κεσσαμενός Ῥουθοθαθ ρᾶίον Ὁ 149. 

“Αχρισιώνη Ζανάη Ξ 519. 
᾿Αχταίη πὰ θὰ ΝΟ  αἸλιι5 Σ 41. 
᾿Αχτορίδης Ἐχεχλῆς Π 189. 
᾿Αχτορίων Κτέατος (Λοίουνϊ5 Π]Π|5) Ν᾽ 180. 
᾿Αχτορίωνε 1) Οἰδαίπβ οὐ Τπγίτιβ, ΠΠΠῚ ποιαῖπο Λοίουϊβ, τ γοΡὰ 

(1 τι. Ν᾿ 201) Νορίπμϊ, ἱΡ 698; οἰάθιη ᾿“2χτορίωνε 
ἹΠολίονε αἰοπηίι “Δ τῦ0, Πολίονε “1 τ09. --- 2) Δῃι- 

ΡΒ ΔοΙπ5 οὐ ΤΠ ΔΙΡΠΙ5, ΑΟἰονΙΒ ποροίθϑ, θ' 031. 

᾿χτωρ Δ:6ὶ ΠΠππ|8,. ραΐο Αβίσοομδθ, Β 518. 

᾿Αχτωρ Μϑπορί ραίθι 1 180. Π 14. 

᾿Ἵλαλχομενηὶς .“4“1ϑήνη (πὰ ΑἸΑΙΟΟμΊΘΗΪ5. ἴῃ ΟΡΡΙάο Βοθοίίαο 

ΘΟ] 1 πὴ) ΖΔ 8. Εὶ 908. 

““λαστορίδης Τρώς Υ 408. 

᾿Ἵλάστωρ Ἰινεῖι5 Ε 6τῖ. 
᾿“λάστωρ ῬΥΠι5, ΝΟΒίΟΡΙΒ Ἰοραΐιια, 2 990. Ν᾽ 432. 
᾿λάστωρ Οτνάθοιβ (ϑα] πα πἶπι5 Ὁ) Ὁ 58. 

““λεγηνορίδης Πρόμαχος ΞΞ 508. 
““λείσιον ορρίαιμη ΕΠ1αἰ5. Β 6011; ᾿“λεισίου χολώνη 41 τῦϊ. 

᾿Αλεχτρυών Τιο 01 ραίοι, ασαθοιβ, Ρ 002. 

᾿4λέξανδρος Ῥυϊαμαϊ ΠΠ1π|5. Ταπόπθιι οὐ ΜΠΠΘΡν αι ᾿ππάϊοῖο οἰἴοι- 
αοιαΐ 42. 29; ἨθΙθπδπι (οτπὶ χτήμασιν Χ 110) 1,.ορᾶδο- 

Π0π6 ὩΡα ΧΙ 1 448, ἀοππιμὶ τ νου μ6 1 ῬΠΟΘΗΪΟΘΗ, 

πη 6 το χίυοθ5. ΤΡΟΪ πὶ απχιί, Ζ2 292: ΥἹΟΘΒΙΤΏΙ11 ΔΠΜΠ 

ὁπ ΠΟΙΘμὰ ΧΟΡῸ νἱνὶς 42 τ0 Ὁ ; ἀουμτπ 1056 510] θα 1Πη- 

ον Ζ 814. ΤΥοϊΔ 5 ἰην δι 1 454: ΡΥΪποΙρο5. ΤΊοὶὰ- 

ΠΟΙΡΠ ΔῈ Ὸ ΟΟΙ 01} ,Χ.,1, 134: Δανουβαίπι ΑΠίθμΟΣ, αὶ 

διδοῖ, αἰ ἤδ]οπα ΜΙ ΘηοΙαο το ἀαπη, Η 8δτ. -- Ι)6- 

ΒΟΡ δ ιν 110 5644.; οὶ θαπο σοι ραν απ" 2 00: ΠΟΙ 

ΠΟ ἰρηδῖ5 Ζ ὅ92. -- Καρι 5. αὐϊπι “ 810. 505. 
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581. (μὰ δίθηθίδο ριρηαῦ {Π Οἵ 566.. ἃ ἡ ΘΠΘΡ 6 ΒΘ να} 

1880. Τπούϑραΐπι" ἃ Πιοιηθάθ ,,' 888, 80 Ηβθοΐογϑ 1 99. 

Ζ 850. Ν τ09, ἃ Ἠδ]ομὰ Γ᾽ 428. Ζ 850. --- ΑΟΙΠ]Π]ΘΙΩ 

᾿πἰθυἤοϊοί Χ 889. --- Οἱ Ζύσπαρις, Πάρις. 

"λήιον ττεδίον (ἴπι ΟἸΠΠοἴα) Ζ 3201. 

᾿1λϑαίη ΜοΙοαρυῖ τααίον 1 ὅδ. 

“λίαρτος ορρίάιπη Βοθοίαο Β 508. 

““λίη ὑπὸ ἐχ ΝουθιαἸθι5 Σ 40. 

“Ζλιζῶνες Φοὴ5 δα Ῥοπέπμπι πα ΐαηβ. Β 856. Εὶ 99. 

“Ἅλιος Τιγοῖα5 Ε 018. 
᾿λχάϑοος Λοϑγοίαθ {Ππ|8, Τνοίδηπβ, ΠΤ 98. Ν 498. 46. 

490. 

"Ἄλχανδρος Τιγοῖι5 Ε 018. 
"Ἄλκηστις ῬοΙα6 Πα, Ααπηθί! πιχον, ΡΒ 118. 

᾿Ζλχιμέδων Τιλοι οἷ ΠΙΠΙΒ,, πππτι5. 6χ ἀπίπαπθ ἀποῖθπ5. Μγυτη]4ο- 

πη, Π 191. Ρ 461. 4τῦ. 481. 500. 501. Οἐ, ζλκιμος. 
"Ἄλχιμος ἰάθμι αἱ ᾿4λχιμέδων Τ' 892. 422 414. 514. 

᾿Ζλχμάων Τ]ιοβίον!Β. ΠΠΠπ|5, ανάθοιβ, 77 994. 

“Ζ2λχμήνη ΔΥαρΠΙΠγΟμΪ5. ὁΟμΐιηχ, ΠΘΡΟΙΠΒ τηδέθ}, ἘΠ ΘΛΣΘῚ: 

ἢ ΟΣ ΤΣ 

᾿Ζλχυόνη οοσποιηθη ΟἸοοραίναθ 1 ὅ02. 

᾿“1λόττη ορρίαππῃ ἴῃ τθρηο ῬοΙοὶ Βὶ 682. 

““Ζλος ορρίαπηῃ ἴῃ τθσπο ῬοΙοὶ Β᾽ 082. 

ἁλοσύδνη οοφηότηθη “ΠΟΙ 15 Ὑ 201. 

᾿“Ἄλτης Τιλοίϊοιθ ραΐοι;, τὸχ Τϑιθριπη, ᾧ 8ὅ. 80. Χ 51. 

᾿“Ζ2λύβη ορρίάσπαι Δα Ῥομίπμ βίππη ΡΒ δ. 
᾿λφειός ἢπνίαβ ῬΘΙΟΡΟπ ποδὶ, ΟΡΒΙΟΘΙΙ ραΐθι, ΘΙΟΟΠ5. ἈΝΉΡ; 

Ἔ 99. ἘΡ. 2,. 0159. 2.05. 285 

᾿“λωεύς ΟἿ οὐ ΕρΙΠΠαΙα6 ραΐον Ε' 580. 

᾿“μαζόνες 565 ἈθιΠοβα 1 189. Ζ 186. 

᾿“μάϑεια πὰ οὁχ Νονοι αι θτι5 Σ 48. 

ἄμαξα 5᾽ἅπθ Σ᾽ 481. 8 218. Οἱ. ἄρχτος. 
““μαρυγχείδης ΖΔιώρης Β 622. 2 δ11. 
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᾿““μαρυγχεύς Ἰϑϊονα Ῥαΐον, ρυἸποθρ5 ρθουν, ἱΡ 630. 

᾿“μισώδαρος ΔΑἰγτμηῖ! οἱ Δαν α15 ραίοι ΠῚ 538. 

᾿“μοϊτάων ῬοΟΙνΔΟΘΙΠΟΠΪ5 ΠΠΠ:5, Τ οίλμιβ, Θ᾽ 91. 
᾿μυδών ορρίαππι Ῥαθομιαι Β' 849. ΠῚ 988. 
᾿Αμύχλαι. ορρίαιπη ΜΘποαὶ ΒΚ 584. 

᾿Αμύντωρ Βοθοίπβ, Οὐπιθηὶ ΠΠΠπ5, ῬΙΙΟΘΗΙΟΪ5. Ῥαΐον, 1 448. 

Κ 266. 
᾿Τμφιγένεια ορρίαιπη Νοβίουβ 5) 598. 

᾿Αμφιδάμας Ογτπονῖα5 Καὶ 268. 909. 

᾿μφιδόμας Ορπηίι τρ 81. 
“Αμφιϑόηῃ πὰ οχ Νουοι αἴθι5 Σ 42. 

᾿άμφιχλος Τιοίαπιιβ. Π 518. 
᾿Αμφίμιαχος Οἴδαι! ΠΠΠπ5, Αοίου 5 πθροβ, απ ροονιπι, Β' 090. 

ΝΥ ἐς, Ποῖος ἀντ ΘΑ Ις 

᾿Τμφίμαχος Νοτιίομῖβ ἤΠπ5, Ναβίαο ἔραίοι", απιχν Ολυτπη, Β 810. 

ΘΙ: 

᾿Αμφινόμη τὰ οχ ΝοΡοι αΠθτ5 Σ᾽ 44. 

Ἴζμφιος ΜοΡορὶ5 ΠΠ 5, Ῥοροοβίπβ, 880. 
μφιος ϑοϊαρὶ ΠΠΠπ5, Τ Το πονῖμπι 50 οῖπ5, {ἢ 612. 
᾿Πμφιτρύων Προ 5 ραΐον Ε 392. 

᾿Ἰμφίων Ἐροι5 Ν 092. 
᾿Αμφοτερός Ἰ,γεῖι5. Π 41. 
᾿Ανδραιμονίδης Θόας Η 108. 
“Ανδραίμων Τ]οαμ 5. ραΐοθι, τὸχ Αϑίοιουιμη, Β 098. Ν 510. 

Ο 281. 
᾿ανδροιιάχη Τρ ϊομἶ5 Πα, ἩΘΟΙΟΥΙΒ τπιχον, Ζ2. 511. ὅττι θ95. 

405. ΘΊ.181τ. Ρ 208. 22 128. 

᾿Ανεμώρεια ορρίαμπη ῬΠΟοοΙαῖ5. ΕΒ 591. 

Ἄνϑεια πα ὁχ ΟΡ 15. ΑΡΙΘΙ ΠΟ ἢἶΒ Δ βἴπππη ΔΙ ΘΞΆΘΉΠΙΠ 

ΕἸΠ5. ἢ 101: 2.99: 

᾿Ανϑεμίδης Σιμοείσιος 4 488. 
᾿νϑεμίων διιλοῖδι! ραΐοι, ΤΡοΐδηιβ, «1. 4τ8, 

᾿νδηδών ορρίάιμη Ποροίαο δ 08. 
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"Ἄντεια Ῥτορίϊ οοπιπχ Ζ 1600. 

᾿Αντηνορίδαι Αὐίθπουβ ΗΠ: ,2γήνωρ ΔΑ ὅ9. Φ 546. -- 

““χάμας 2 60. Β 828. Π71 100. --- ρχέλοχος Β 898. 
ΜΠ τοο. Ξ 404. --- Ζημολέων Ὑ 890. -- “Ἐλιχάων 
1 128. --- ᾿Ιφιδάμας 41 321. 262. --- Κόων Δ 349. 
262. Τ᾽ δὅ8. --- “Ζαοδάμας Ο 510. --- Ζαόδοχος 2 8ϊ. 
- Πήδαιος Ε 09. --- Πόλυβος 1 59. 

᾿Αντήνωρ Ττοΐδηιι5, ΤΠ Πτι5. Βα ΟΘΡΟ15 τηαν ἔπ, τπιπθοϊπη Π]1ο- 

Τί ῬαΐοΙ, ΒΒ 5 ΤΈΣ που 9 909. 9.9 ΕΠ 05 

Ζ. 899. ἢ 511. 901- 250. 99} ΓΕΛΉ ΘΝ ΠΡ 79: 
ΟΌ11. ὙΥ 890. Φ᾽ 920. 519. 

᾿Αντίλοχος Νοδβίου!β ἅΠΠπ|5, ᾿πέθ 1" ΡΕΠΠΟΓ ΘΒ ρπρπδΐ 2.451. Εὶ 580. 

Ζ,. 99: Ν 900. 8: ἜΤ 1 Οὐ. 9 50: 

Π 5818. Ρ 818: Μροῃθίδο βποοι Εὶ 65; ἃ Νορίππο 

τηο απ Ν᾽ 95, ἃὉ δοάθῃῃ οί πη Ν᾽ ὅδ4. Ναμίπιμη 

ῬδίροοΙ ΟΟΟΙΒῚ ἃ ΔΙΘποΙδο ἀοοθρίπμῃ δα ΑΘΠΠΠΘῖη Ρου θυ ΐ 

ΡΌ81---Ο98. Σ9---82.. Τὴ ΘΟ  [ἈΤΏ]Π6 ΘΟ ΠΘΒ(Ὶ ( 801 546.) 

ΜΘ ηΘΙδιη 4010 νἱποῖΐ τ 428 56η64., 5664 ΘΠ 5101 ΤΘΟΟΙ- 

οἸΠαΐ 01 56464.: απ ΔΘΙ1Π16 46. ῬΥΆΘΙΏΪΟ ΤὕΠ]Ὴ6}1 ΤΊΧΑ 

41 558: ὉΠ 5 ΠῚ ΘοταΙ ΤΡ ΤῸ: 80: 1995: 

᾿Αντίμαχος Ττοΐδηπ5, ΠΙΡΡΟΙΟΟΝΙ οὐ Ῥιβαμαν] δὲ ἩΙΡΡο πο 

βαίθο; 27 1595. 199: 95: 5188: 

᾿Αντιφάτης ΤτοίΐλπιΒ ΠΤ 191. 

᾿ντίφονος Ῥυϊατηϊ ΠΠ1πι5. 42. 350. 

᾿ἄντιφος Ῥυϊανηὶ δὲ Πθοιθαθ ἢ]. 4 489. .Χ.1. 101. 104. 109. 

Ἄντιφος 'ΓΑΙΔΘΙηΘἾ5. ΠΠππι5, ἀπιχ ΜΙαθοπιμη, Β 864. 

Ἄντιφος ΤΊΙΘΒΒ5Ά1 ΠΠΠι5, ατπιχ οορίδητ, ἡπιᾶθ ΝΊΒΥΤΟ δὲ ὃχ ἴη- 

5115. ΟΔΙ  ἀΠ5 νϑηθιτηΐ, Β 018. 

᾿ντρών ορρίάιπη ΤΊ Θββα]αθ Β 691. 

᾿Ἄξιός ἤανίαβ Μδοθάομπίαθ, ῬοΙΘρΌπΪ5 ραΐον, Β 849. 860. 

ΠΟΘ ΤΠ τ Ὁ 8: 

᾿άξυλος ΤΟΙ νη 5. ΠΠΠπι5, ΤΡοίητβ, Ζ 193. 
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᾿Ἵπαισός ορρίππι «4 Ῥιορομπίϊοιη πἰίαπι 1) 858, ἰάθη «ποῦ 

ΤἊαισός. 

᾿“πισάων ΠΙρραβὶ ΠΠῖπ5, Ῥάθου, Ρ 848. 

᾿“πισάων Ῥ]ιαιΒ11 ΠΠΠιβ, ΤΡΟίδμιβ, .1] δ 18. 82. 

“Ἵπόλλων Τονὶβ οἱ Τιαΐομδθ Η]πι5.. Δ 9. 806. Π 849. Τ' 418: 

ΔΟΡΊΔΘΙΩ παροί Ο 808. 42 20. (6]6 νύ ἴῃ ΤΠ οἷα ΠΟ 514, 

ΟἸγϑδ6 οὐ ΟἸΠὰ6 οὐ ΘμΘαῚ 2 81. 451: ἰϑιηρ]πμ Παρθοέ 

Ργυίμοπο 1 406, ἴῃ ἃ166 ΤΊ ΟΪΔ6 Εὶ 446. ΗΠ 83. [Π|ἃ οἴη 

Ιονο οἱ Μίποινὰ ᾿ηνοοϑίμν Βὶ 811. 24 288. ΗΠ182. Π 91. 

δ.841. ρ182. σ 285; οἷ Ν 821. -- Οἴπὴ Πίδπα 5πρ61- 
θίατῃ ΝΊΟΡδΘ τπ]{π|5 οδϑύ 42 ΘΟὔ ; Τχππ|6 11 θαπαβ ραν Β τ00, 

ΤΟΙ ΟΠ Γ15 Ὀονο5 ᾧ 444 5η4., οἰἄθηη οτὴ Ναορίμηο 

ΠΉΠ ἢ Δ ΘΟΙΠοαν ΠῚ 452. Μυυπη ΟΥ̓αθοουπτη οἴπη Νο- 

ῬΡύπμο αἰπιοῦ 777 11. --- Αγίθιη βαρ {8 π6] ἀοοοί Π 891. 

Ο 441, ᾿άδπι γα οι πα η6Π1 ,.,,. 12. 80; να]πονὰ οὐταύ Π| 520: 

ἄθοβ οἰπαγα ἀο]θοίαί 1 608. ΜοΥΒ. βθ 186. ἀποίον δϑί 

42 τῦ8. ῬΙαοαίπη ΘΑΡΤΙΠΙθτπ5.. 4 412, Ἰιδοαίοιη) 5. .4 99. 

815. 441. --- Ιχοιοῖτπ! ΟΥ̓ ΘΟΟΥ ΠῚ. ΡΘΕ] θη τ Ἰπϊοϊς 

.«,ΓἹ 10. 48 5α4ᾳ. 451. Α ΤΙ ΟΙΔΠΙ5 βία Νορίπιπο Δαν θυ 5115 

Υ 68; 605 Δ ρῃρπᾶτμῃ ἱποίίαί 4) ὅ0τ: χαχῶν ἕταρος ἃ 

Τιποπθ ἱποιθραίι 42. 08. Τηΐον Πουηΐπθ5 γϑυβαΐπι 58 

ΒΡΘΟΙΘ ΑΡΌΠΟΙΙΒ ᾧ 000. Χ' τ, ΑΒ. 11 τι, ΤΟ ΟΙΙΒ5 

Υ 81, Μοπηίδο ᾿ὶ 18; πα]]8 1} Ππππ 1 ΒΡ ΘΟΙΘμι ᾿π π|{π|5 

Ο 248. Υ 815. --- Ασπθϑη Δα ραρπαμάππῃ δχοϊίαί Υ̓ τῶ. 

108, Θιμάθιῃ βουύναύ Εὶ 844. 488. 449. ΠΙοΟΙηΠΘΩῚΙ ἴῃ 66ι- 

ἰδιηῖπηθ ΘαπΘϑ 1 ποορὺ τῦ 588. Ηροίονθμι ὀομία Ῥα ΡΟ Ο] τὴ 

Θχοιίαὺ ΠῚ 124, οὐρα Μοηρίαιη ἢ 11; βοῦναΐ Υ 448, 

ἀουθ πα Χ 218, οἴπβ οΟΥΡτ5. {πίαίπ" ἱΡ 188. 42 10. 

82 544. Ῥαίγοοι πη 16 0611 ΠῚ το, του ποῖῦ ΠΠ| 188. 

ΘΊΌΣ 5} 419: ΠΟΊΟΙΣ δα ο  δτη ἀνδεῦ Ὁ 511. 

ἱ' 86θῦ. --- Οὐ, Φοῖθος. 

᾿“ραιϑυρέη ΟΡΡΙάσιη ΑΡΔΙΘΠΟΠ5 [9 ὃ11. 

᾿Πργεάδης Πολύμηλος Π 411. 
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Πργείῃ Ἐλένη Β 161. 111: Γ΄ 458. «1 19:.114.-Ζ999. 
Η 8580. 1140. 282. --- Ἥρη 2 8. Ἑ 908. 

᾿Ζργέιοι εἶνε5. τϑρηΐ, αποῦ ΤΕ γβίμθιιβ οὐ πα, 7 199. 194. 

ΟΥ̓ ΘΟΪ ΠΗ ΘΙ ΒΪ, Ῥ]Ὲ5. ΟΘηΐπ πη βαριπαρ]ηΐα ἸοΟἰ5. 

ργισσα ορρίάππι ΤΠ ββα δ 5 188 

᾿Ζ2ρ0γος 1) τιῦ5 (1π τόρπο ΠΙΟΠΙ ΑἸ) Β ἜΤ 7,. ΤΟΥ ΠῚ ΤΠ ΠΣ (ὩΣ 

-- 3) τερίο Ῥε]ορομπποϑὶ (2ργος “4χαιιχόν [ 141. 288. 

1: 115) Ῥ9λαζειδι Ἀρδιηοτηποπιδ «(0 90. δ΄Π 6: 27 11]. 

1.22. 141. 288. Ν 919, θΙοΙΒα15. 2 994, Ἐπ βίο] 

1 11Ὁ, ἨοΙομ] 5 Ὁ 890. --- 8) τοίᾳ ῬϑΙοροππθβιβ Β 108. 

Γ τυ: 208. Ζ 152,, ΤΟΙ ΆΞΕΡ οἰἴδα ΕΓι909. 0912. “- 

4) 32ργος Πελασγιχόν λὰγ5 Τ]Θββααθ Β' 681, [ουίαββο 

οἰίδιη 7' 829. 42 481. --- δ) ἰοία ατνδροία Β 381. 348. 

Ζ3. Ὥ: ἸΡΌΤς, : 10. Ν 991. ,(Ξ τὸ, ἐογίαββα δἰϊδμη 

ἩΠ965 ΥΩ: ϑ9ο: 9.491. 

ὥρειον τεῖχος Μ01}1 δ ποιηθη ΜΙΆ ΕΒ τοίου Ζ] 401. Ο 180. 

᾿4ρείων: ν. ᾿“ρίων. 

᾿ρετάων Ττοΐδημ5 Ζ 51. 

“4ρηίϑοος Ατγπδθ γϑρπδηβ Η 8. 10. 181. 188. 

᾿ρηίϑοος ΤΊταχ, ΒΠΙρτηΐ τηϊηϊβίοι, Υ 481. 

“4ρηίΐίλυχος ῬτοΙΠοδΠΟΥ 5 ραΐοι;, Οσάθοιβ, (Ξ 451. 

“Ἵρηίΐλ υχος ΤΙοΐδπι5 ΠῚ 508 

Δφήνη ΘΡΡΙ ἄτι Ν ΘΒΓΟΥῚΒ Β' 591... 499. 

"ἥρης (,Ζ2ρες, 4ρες Ε 81. 455) ἄθδιιβ, Τον]Β οὐ Ππποιΐβ ΠΠ1Π8, 
ῬΑ διὸ ἰηνΊδιι5 Εἰ 890 5664., ΠΙΒοοΡ 86. ἔραΐον 24) 440 

(οἴ. Ε' ὅ18); ΑΒοΆΙΔΡ]Ὼ οὐ ΤΆΪπΘ ΠῚ ραΐθι. ΤΟ βου {π|1, 

(πᾺ 115 οππ ΤΊσηΟΡ 6 ΠΟ οχ ΤΊ οΙα, ΠΌΙ Πα αΐ, δα ΘΠ] πὴ 

Ῥιοοραϊ Ν 398. Ῥουιηδρηδ βίαίανα ὦ 401, τηᾶρηᾶ ν006 

Οἰαιπαί Ε 859. Β61Π ᾿πβαΠ }}15 Ε 808. 891: ᾿πΠ6π8 

6556. αἸοῖπι" Εἰ 881 5464. 889. --- ΟΙΠπ νἱποίαβ οὐαί ἃ 

Οἷο οἱ Ερμίαια Ε 585. --- Α ΤΤΟΙΔη18 βίαί 2) 499. ἃ 

ΜΠΊΠοΥγἃ 6Χ ΡΙΌΘΙΙΟ θα ποΙπ’ Εὶ 81: Ὑ ΘΠΘΙῚ ΒΟΙΟΣῚ σα] Π6- 

ταΐαθ σαὶ οὐ θαι ρυδοθοί Ε 859. [0886 ἃ Π)]ΟμΘ66, 
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αὐ Ε 102. 894 δυηὶ Πιρὶοαΐ, 061 ΜΙΠΠΘυ πὶ Δα πο ψα]- 

ποι ϑίιι" Π' 829 5664., ἃ ῬάΘΟοηΘ βαηδίπι {7 900. (ὑπππὶ οΟμ ἃ 

ΤΟΥ 61 ΡΠΡΊ Δ} 6 ΟΡ], ἃ Μίπουνὰ ἀροθίπι Ὁ 128. Α οὰ- 

θη ψἱποῖίπ ὦ 9591 5644.: ἀρίπαθ ἃ ὙἴΘηΘΙΘ. ὁχ Ῥ}ΌΘΙΪΟ 

τϑαποῖτα: ᾧ 410. --- Ἴρης ἰγαηβ]αΐθ θ6]Πιπὶ ἀπ: οαρ]6]- 
[θη ΡΠΡΉΔΠΩΑῚ Βρηϊῆοαί ΒΒ 581. 585. 440. 1 152. 

50 Ὁ. 591. 7 8: 77 8960:..Ν 80: ἜΞΙΟυ: 

791. Σ᾽ 209: 90. ΦἼἾἼ 15. 0; ΡΆΌ10, ἀἰπἴδ 56 πα επί 

ο ἸΘ Π ϑο: ΘΟΕ ΘΠ ἡ ϑ 90: ΝΞ Θ6 9: 

ΜΞ 149. ῬΏ10. Σ 264. ᾿“ρης ῬγῸ (δῖο ἀϊοιίαι: Ν᾽ 444. 

Π618. Ρδ99.- - Οἔ ᾿Ενυάλιος. 

"ἄρητος Ττοίδηι Ρ 494. 511. δ85. 
᾿Ζριάδνη Μίποῖβ ΠΙΙὰ Σ᾽ 599. 
Ἴριμα γε] ἼΖριμοι γλοη5 γ6] βθη5 (ἸΠ]οἶὰθ Β 188. 
᾿ρίσβας ΤιΘοοΥ 1 ραΐοι;, ανάρθοιβ, Ρ 545. 
᾿Δρίσβη ορρίαπμη ΤΡοδαΙ5 ἀα ΠΟΙ Θβρομίπμ βίη Β 896. 898, 

72,15. || 50. ὦ 18: 

εἼργσθος Β ΟΊ ΜΠ 151}. 
᾿Ἰρχαδία Ὁ 608. 
᾿Αρχεσίλαος ἄπχ Βοροίονιπη ΒΒ 495. Ο 339. 

ἄρχτος 5ιᾶπβ Σ 481. Οἵ. ἅμαξα. 

“ριια ορρίάιμη Βοθοίϊαθ θὶ 499. 

“Δρμονίδης Τέχτων Ε 60. 

᾿ρνη ορρίαιπη Βοροίϊδθ Β ὅ01. Η 9. 

“ρτταλίων ῬΥ]δοΙηΘΗ5 ΗΠ, ῬΆΡΗΪαΡο, Ν᾽ 644. 

ἄρπυια Ποδάργη 11 150. 
““ρσίνοος Ἠδολιηθᾶδα ραΐοι, Τοπθαϊιβ, «1 030. 

ποτεμις ἀθὰ Π ΟἹ. ὅ8. 44. Ζ 900. 458. 1588. 11 188. 

59. 90. 11 ὩΡΖΎ, ΟἿ ΟΌ: 
᾿ρχέλοχος ΔΑπίθμΟΥ5. ἢ]ῖι8, Τιοΐδηιβ, ΒΒ 828. ΠΗ͂ 00. 

ἐΞ 464. 
᾿Αρχεπτόλειιος ΤρΉΪΠ ΠΠ1π5, Ροἴδμτιβ, Θ 138. 918. 

᾿σαῖος Οταθοιβ .71 801. 
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᾿σιάδης ᾿᾿δάμας ΗΙ 140. Ν ὅ01. τὅ9. ττῖ. --- Φαῖνοψ 
ἜΣΘ ΒΘ 

᾿1σίνη ορρίαππι Π]Οπ θα 15 ἴῃ ΑΤΡΌΪΙΔ6 βίίππη Β ὅ00. 

““σιος Τογτπαη 5. ΠΠπιβ, Ἡθοῦθαθ ἐρίου, Π| τιτ. 

Ἄσιος Ἡγνίδοὶ ΠΠΠι5, βοοῖπβ ΤΡΟΪ ποῦμε ΑΥἷβθα ῥγοίδοίαϑ, 

Ἔ 8981. 898: 791.9.5.. ΘΟ ΠΕ ΟἹ ΘΠ ΠΟ ΘΝ 988: 

409. 1ζ’. δ. {{7Ὶ- 

“Ἅσιος λειμών π᾿ Τιγαϊα 5 ΤΊΠΟΙΟ βἰίπα Ὁ 461. 
᾿Ἰσκόάλαφος Μαν5 Π]Ππ5, ἀπχ ΟΥοΠποιπθπίονιπη, Β 12. 1 89. 

ΝΘ 85 θη. ΟἿΣ 

᾿σχανίη ορρίπμη ἃ τοοῖο ΡΙμ γϑῖαθ Β 808 οἕ Μγϑβίδ Ν 198. 

““σχάνιος ἀπκ ῬΠγγοῖπη Β 809 αἴνθυβι5 6586 νἱἀοίπη" ἃὉ ΠΙρΡρο- 

[0 η15 ΠΟ Ν᾽ 192. 

“Ἰσχληπιάδης Παχάων 4] 204. 4 614. Ξ 3. 
᾿Ἰσχλητειός Τυϊοοδθ οὐ ΤΠ Ομ 8 ἴῃ ΤΠ Βα Π1ἃ, ΤΘΘΉΔΗΒ, ΤΠ ΟΊ ΘΙ, 

Ρᾶΐου ῬΟΘΔΙΠ οὐ ΜδΟθΔΟΠΙ5, Β 151. 4 194. 2 618. 

᾿Ἰσπληδών ορριάσμη Βοθοίαθ Καὶ 11. 

᾿Τσσάραχος ΤΥΟΙΒ ΠΠΠπ5, ΟΔΡγ 5 ραίον, Υ 282. 2389, 

᾿“στέριον ορρίάππι ΤΊ ββα! το Β 180. 

““στεροπαῖος ῬδΙΘΟΌΠΪ5. Π]πι5, ἀπαχ Ῥαθομπιμη, ΤΠ 102. Ρ 217. 

Θ9 1 θοὸς 9 1 Ἴ05 Πρ 5 ΘΟ ΒΒ. 

᾿Ἰστύαλος ΤΥοίδπιΒ Ζ 99. 

᾿“στυάναξ ἩδοϊοΥῖβ Π]πι5 Ζ 408. Χ δ00. 506. --- Οὗ, Σχα- 

μάνδριος. 
“Ἰστύνοος ΤΥΟΪΆπιΒ ΚΕ 144. 

᾿Τστύνοος ῬΥΟΙΔΟΠΙΒ Π]πι5, ΤΊοίδμτβ, Ο 46. 

᾿Τστυόχεια 'ΓΙΘΡΟΙΘΙΗΪ τηαίοι" Β θῦ8. 

᾿Τστυόχη ΑΒΟΔΙΆΡ] τηαίον Β' 519. 

᾿Τστύπυλος ῬΑθοη ᾧ 509... 

᾿ήσωτπτός πανῖπ5 Βοροίϊηο “2 888. Καὶ 981. 

ΕἼ 08. ἢ ΠΩ θοῦ. δον ἢ 91: 100 ΠΟ 
᾿Ζτρείδης ΑΘΔΙπθιημοη. 6] ΔΘΠ Ιδιθ. βᾶθρθ. “2τρεΐδα Αθὰ- 

ΠΠΘΙΏΠΟ: δ ΔομοΙαιβ 2 10. ὃτῦ. 1 810; “τρεΐδαι 
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ἸΠΌΤη 7.1. Β'9 49. ἤθς Ἢ ὅς, Ζ, 457..Π 351. 513. 

π 01 9}  Χ 17. 

᾿Ατρεΐων Αϑϑχαθίηποι 4 881. Β 192. 440. ΔΨ 288. 2 895. 
᾿τρεύς ῬοΙορὶΒ ΠΠΠπ5, ΑΡἈιηθιη ΠΟ 5. δὲ ΜΙ ποδὶ ραίον, Β 28. 

σὺ ὙΠ Ο0: Ὑ 9:.22.98. 195: Ζ5.40. “2.151. ΕἽ-. 

19. 89. ὅ5ὃ. --- - ὃ 462. 548. λ 486. 

ἀτρυτώνηῃ Μίποννα Β 101. Ε 11. 114. Καὶ 2384. ᾧ 420. 

᾿Ζτυμνιάδης ΠΠύδων Ε 581. 
᾿Πτύμνιος Αταϊβοάαν! ΠἸππι5, Πγοῖπβ, ΠῚ 911. 

υΤὐγειαί ορρίαιμπη Τοοηίοαθ Β 588. 

“Τὐγειαί ορρίάιπη ΤιοοΥ 15. Β 92. 

«Τὐγείας τοχ Ἐρθουτιη, ΑΡἉΒΠθη15 οὐ ἀραιηθᾶδθ ραΐοι", 1 101. 

ΤῸ): 

«Αὐγηιάδης “4γασϑένης Β 6034. 
“1ὐλίς ορρίάππη Βοθοίίαθ Β 808. 490. 

Αὐτόλυχος {Π|χῚ5 ἀντ Καὶ 201. 

Τὐτομέδων λον 5. ΠἸΠιΒ, ΔΘ Π11Π15 ἀπυῖρα, 1 209. Π| 140. 148. 

πος (2 0 ἜὴΡ᾿ Ὁ. 804. Ὁ 4129. δι. 459. 48. 

Ἅπ 185. 498. 55. 090. 15.999. 591. 15. 508- Μὰ 414. 

514. 62. 

«Αὐτόνοος ΟτάθοιΒ “4 801. 

“«ὐτόνοος ΤΥοΐαμπ5 1 094. 

«Τὐτόφονος ΤΠΘΡαπτ5, ΡΟ ΡΠ οπΐαθ ραΐθι, “]}΄ 990. 

“ἀ΄φαρεύς ΟἈ]οίον 5 Π]1π5, Οτάθοιβ 1 88. Ν 418. 41. 

“φροδίτη θα Β 890. Γ᾽ ὅ4. 04. 814. 880. 889. 418. 424. 
7 10: ΒΑ ΘΙ. 8 οἶον. τ 0 9.5. 427. 850. 1.589. 

ἘΞ 158: 109. ΟΡ. Γ᾽ 289. Ὕ 40: τ0ῦ-. 509- 
Ὁ 410. 480. Χ 4τὸ. 1 185. (Ὁ 6099. Νομθῃ ἄθδ8 

ἐλ ηΒ] αἴθ ΔΙΠΟ ΘΙ Βἰθη οι χ 444. --- Οἵ, Κύστρις. 

“χαιιάδες Οταθοδθ τη ]Π16 05 Ε 422. 494. 

᾿4χαιίδες ανάθολθ τπ]Πορὸ5 Β 98ὅ. Η 90. 1 890. 
᾿Αχαιιχὸν ““421ργος ἰοία ῬΕΙΟρΡΟΠΗΘΒι5 1 141. 288. 7᾽ 115. 

"“Ιχαιικὸς λαός δχοιοῖϊζι5 Ογάθοιβ 1 5621. Ν 849. Ο 218. 

Ἡοιηουὶ [Ἰἰὰ5. 70]. Τ|. ὅλ} 
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᾿χαιίς 1) αταθοῖα βρίθη "ΟΠ Ὁ}15 (ρ Ἀθίθι Γ ΘΙ ΟΡ ΟΠ ΠΘΒ11) 1 τ. 

958. ΔΠὍπ͵ι᾿.. -- 9) Οτδθοῖα πηίνονβα “0204. Η 124. 

᾿χαιὸς ἀνήρ Γ΄ 161. 2390. 
᾿χαιοί 1. ἴῃ ΤΊ]Θββδ Πα Πα ὈΙ Γαπίθβ 510 ῬΘΙΘῸ γ65:8 οὐπη ΜΥ Ϊ- 

ἀομῖθιι5. οὐ ἨοΙ]θηῖριι5. Β 084. --- 2) ἴῃ Μοββθηΐϊα 510 

ΝΟ ΙΘο, Πποβίθβ ρθουν, ,Χ01 159. --- 8) την 8] ΟἹ αθοϊ, 

ΙΒ ΒΘΡ ΠΡ ΠΠ5 Ἰοοῖ5. Πανέλληνες καὶ “4χαιοί Β 80. 

- Ο Παναχαιοί. 

᾿Αχελώιος ἤπνιπβ Αϑίο!αθ δὲ Δοαυπαηίαθ (Ὁ 194. 42 010. 
᾿“χιλλεύς {Ππ|5 ῬΙοὶ ᾧ 189. οἱ ΤΊ] 15 22 69, ραΐον Νϑορίο- 

Ιθη] 7' 891. Ῥοὺ Τ]ιοίαθιη οαποδίμβ οϑὶ Σ᾽ 488, γ6} 

ΟἸοπθιὴ .1 892 οὐ ᾿]ιοθηΐοθιῃ {442 ἸηβΕ{π||π|5: τ661- 

Οἶπδθ Ζ΄ 881 οὖ τηιβϑίθθθ 1 1806. 180 ΘΒ. --- ῬΘΡ 

Νοβίοιοπι οἱ {Π͵ῚΧΘὴ οχ (ὉΠ]0Ὸ ὈΔΓΒ ΔΙΡΟΘΒΒΙΓΙΒ ΟδΓ 

“1 τ600 5α4.; Μνυ7ιιοπα5 οὐ ΠΘΙΙΘΠὰ5 οὐ ἀμαθοΒ ΤΟΙ ΠῚ 

αἀπχι Β 084 απἰηηπαρτηΐα πανιθι5 ΠΠ|Ὶ 108; ΔΙΓΟΓ ἢ 601- 

ἢτπ| ΘΑ Β ΓΟΓῚ. ΟἸδ 1 Ὁ 225. ὙἹΡΊΠΕ {ἃ ΟΡΡΙἃ ΡΓῸΡΘ 

ΤΙοίϑι ἀοΙονι 1 528 56.,) ἴῃ Οἷ5 Πυγηθδϑη Β'᾽ 690 οἱ 

ΤΊ ΘΙ) οη κ΄ 860. Ζ 415. 1188: πιῖο8 ΤΊΟΙΔΠΟ5. ΘΘΡΙ᾿ 

οἱ νϑμαϊαῖ! ᾧ 102, ἴῃ 615 ᾿υσοδόπθαι (ἢ 86. 40. τ9. --- 

ΝΟΙ ᾿ΠνΠ]Π 6. Ὰ 115. (0) ὃ 0 8, ῬΙΔΘΙ δ π᾿ 6. ΤΟΤΕ] (ΘΒ ΓΠΠΔΙΤΙΒ 

οδ' 22 410. 17 110 Βηῦ- Σ᾽ 410. τῷ 10: ΡῈ: ΒΑΓΙΠΕΙΙ 

οὖ ΑΡΟΙΠποΙη ἱπίου ΠοΙΘ Χ 959 (0(. 7 411. Φ 111. 

218). --- ΝΟ ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΙ ἈζΠ᾿ ἴῃ {᾿, ΤᾺΓῸ ἴῃ ΠΝ ΠΠ0}15: 

Ἔ 9. Ὁ θοῦ ν 21 97 085: ὍΘΘΝ Ὁ Ὁ: 

27. 1 ἘΠ 88: ΖΘ ἸΠΉ ἼΡ 9. ἘΠΕ 9 Ὁ 6) 5.2.0: 

912. Καὶ 100. “01. ΠῚ: Ν᾿ 9 5 ΞῚ Ὁ 1590. 
866. Ο θ4. 68. 11. 402. --- ΟΥ, Αἰαχίδης, Πηλεΐδης, 
Πηλεΐων, Πηλεύς, Πηληιάδης. 

“Δ ψευδής τπὰ ὁχ ΝΕΙΟΙ ΑἸ τ5 Σ᾽ 40. 

Βαϑυχλῆς ΟἸΝΑΙΟΟμΪ5. ΠΙ5, ΜΙ γυμηϊάο, ΠῚ 594. 

Βαλίος ΑΟΙΗΠΠ15. δατβ Π 149. Τ' 400. 



Τπ6οχ ΠΟΙΏΪΠ1Π. 00 

Βατίξια 5ῖνε σῆμα Πυρίνης 601115 Ῥῆορο Τιοίαιη Β 818. 

Βελλεροφόντης ΟἸδιοὶ ΠΠΠ|5, ΘΙΒΎΡΠ πθροβ, Ζ 15. 102, 104. 
τὺ: τὲ ος 990: 

Βῆσσα ογρίάπιῃ Το ουπη ΒΕ ὅ 52. 

Βίας ΔΕΠΘμΙοπβῖ5. Ν 091. 

Βίας ῬΥΠπ5, Νοβίου!β Ἰθθιδίιβ, Ζ] 990. 

Βίας, Τα δ η1 οὐ ΠΤ ορΌῸΠΪ ραίοι", ΤΊ οΐαηπ5, Υ 460. 

Βιήνωρ ΤΥοΐδηπΒ 7 92. 

Βούόγριος Πανῖτβ ΠΘου 15. Β 598. 

Βοίβη ορρίψιμι ΤΊ]ιΘββα!αθ Β' 112. 
Βοιβηίς Ἰαθτ5 Τ]οββα δ Β 111. 
Βοιώτιος Ποόμαχος Ξ 410. Πηνέλεως Ρ ὅ91. 
ΠΟ ΤΟΙ 91: 610. ὑρῦ. Β᾽ (10. Ν 085. τ00: 0 9380: 
βορέης γ6] βορρῖῆς νοηΐπβ. Βθρίθα  οΠ1}}5 Ε ὅ94. 091. [ὅ. 

ἘΠ θ 00. Ὁ 1π|. 5.958. Ὁ 092. Βορξης γ6} Βοροῆδ 
ΠΟ αΒ. (ἡ 0: Υ 295. Ὁ Πθ δ: 908. 

Βούδειον οργρίάππῃ ΜυΡΙ] ἀομπ {1 ὃ 12. 

Βουχολίδης Σφῆλος Ο 588. 

Βουχολίων Τ,ΔοτηΘ]ομ{15 ΠΙΠΒ Ζ 22. 28. 
Βουττράσιον ορρίαιπη Ε]1αἸ5. Β 615. “1 τῦθ. τ00. ὃ 051. 

Βριάρεως Ἰἰάοτῃ ατὶ .Ζἰγαίων .1 408. 
Βρισεύς ΒυΊ]ΒΘΙἋ15 ραίθι, Πυπ ϑϑ5. α' 892. 1182. 214. 

Βρισηίς ΔΟΙΗ]ΠΠ15 βουνὰ οἵ ἃπηϊοα ΠΤ π 580 (Β 090) ονἵα..., 184. 

829. 9806. 946. Β' 689. 1 106. Τ' 240. 261. 282. 

4) 010. 

Βουσειαί ορρίαπαι Πα οομίοιο 5 588. 

Βῶρος Ὁ] Θ511 ραΐθι, ΜΙ Άθοι Πα 44. 

Βῶρος ῬοΥΘΡῚ5. ΠΙΠιΒ, ῬΘΙΘῚ Θθ 6}, 11 111. 

γαῖα ἴῃ ἴπτ6 ᾿ππϑ 0 ἈΡΡΘΙ]αία 1 218. Ο 80. Οὗ, 17. 

1 αλάτεια τποὰ ὁχ Νουθ αΠΠτι5 Σ 40. 

Γανυμήδης ΤΊΟΙΪΒ ΠΙΙΒ Ε 200. Υ᾽ 282. 
Γάργαρον Τᾶδλθ πηομτϊβ ὁδοιπθη Θ. 48. 3. 393. ὃ: 

.) 
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Γερήνιος οΥἶτι5 (ρθη ΐα 6Χχ Ορρίο Τιδοομίοαθ (Ὁ) Β 886, 488. 

601. 2.511. .-Π τ 81.. ΘΠ ἸΙ  ἸΘΙΟΣ: 

1τὸὺ. Κα ΤΟΣ. 198: 158. 119. 1015 ΤΟ Θ᾽ 209 5589: 

7 510. 09. Ξ 59. (Ὁ) οὐ δ 5. 

Γῆ ἄθὰ Γ' 104. 7' 259. Οἤ γαῖα. 

ΤΠλαύχη ππὰ ὃχ Νϑ  αἸθιτ5 Σ᾽ 59. 

Γλαῦχος ΠΙΡΡΟΙΟΟΙΙ ΠΠπι|5, απιχ Πυγοϊουύιπη, Β 810. Ζ 119. 284. 

Ἢ 18. ΤΠ τῦ. 809. 10. 5599. δ. 999. “ἘΞ, 150. 

Τ 45. 508. 550. “599.. 59 ἘΠ Π 0 0 210: 

[λαῦχος ϑΙθγρη! ΠΠπι5, ΒΘ ΘΓ ΟΡ οπΐαθ ραΐθι, Ζ 154. 155. 

Γλαφύραι ορρίάαιῃ ΤΠ Θββα!Π δ Β 112. 
Γλίσας ορρίάϊμη Βοροίία Βὶ ὅ04. 
Γονόεσσα ορρίάμπῃ Δοπαῖαθ β Ὁ ΤΌΘ Ὸ ΔΡΔΙΠΘΙΠΠΟΗΪ5 ὃ 18. [9] - 

Γοργείη χεφαλή Ε Ττ41. 
Γοργυϑίων Ῥυϊατηΐ Π]πι5. Θ. 802. 
1 οργώ τιοπβίθιῃ Ὁ 949. “1 860. 

Τόρτυν ορΡΙάπαι ἴῃ Οὐοία βιθπη θ᾽ 640. 

Γουνεύς Αρπΐδπι οὐ ΡΟ πον {πχ Β 148. 

Τραῖα ορρίαιπη Βοθοίίαθ Ρὶ 498. 

Τρήνιχος ἤπινῖπϑ ἴθ ῬΤΟΡΟ ΓΙ ἄθιη οἤϊιβιιβ Φ 21. 

Γυγαίη λίμνῃ ἴῃ Τιγᾶϊα Β 80. Υ̓ 891. 

Γυρτιάδης “Ὕρτιος Ξ 512. 
Τυοτώνη ορρίάπηι Τ]Θββα! δ Β 198, 

“Ιαίδαλος (ὐθίθηβιβ ἀρ χ Σ 592. 

“αίτωρ Ττοίαππθ. Θ᾽ 21. 

Ζάμασος ΤΥοϊδμπ5 7 188. 

Ζαμαστορίδης Τληπόλεμος Π 410. 

Ζανάῃ ΔουΒΙ Π]1ὰ, Ῥδυβθὶ τηδίου, ἐΞ 519. 

“Ιαναοί ταϊνουβὶ ασταθοῖ, ἔθ υθ οθπίπμῃ οοϊορ]ηΐα ἸΟ0ΟΪ5. 

Δαρδανίδης Ἴλος 4.160. 812. --- Πρίαμος Γ 808. Ε 189. 

ἘΠ Ο. Ν. τὸ. (59.. ΧΘΌΘΕ ΟΣ ΓΞ Ὁ 020. 

6091. 
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Ζαρδανίη τὺ θ5 Δητ τὰ βιιριὰ ΤΊ Οἴαμη δία Ὑ 910. 

Ζαρδάνιαι πύλαι, Θαράριη απ Σχαιαί, Ε 189. Χ 194. 418. 

Ζαρδανίδες ταπ] οι 65 ΠΑΡ Δ ΠπουΊη, ἃ ΠΟΙ ΆΠΙ5 αἴνουβαθ, Σ 199, 

999. 

Ζαρδάνιοι, οἰάοπι απ “άρδανοι, Β 819. 

Ζαρδανίωνες, οἰάθπι αἰ “άρδαγοι, Η 414. Ὁ 154. 

Ζίάρδανος ἸθιλμΓ15. ΠΠΠπι5, ΤΡοίδμπβ, Υ 400. 

“Ζ΄άρδανος Τονὶβ ΠΠῚΠ5, ΠΕΡΙ ΟΠΠΠΟἨ ραΐθν, ΠΡ Δ η18 6 π0 015. Θ0Π- 

αἰ οτ Ὁ π Ὁ. ΘΙ. 905. 

“Ζάρδανος ἀνήρ Β 101, Εὔφορβος Π 80τ. 

ΖΙάρδανοι 56 η5 “ΡΟΪΔ Η5. Πηϊἤτηὰ οἱ ἐοθαθιαία, 511} Τ6ρῸ Αθηθὰ, 

ΠΡ ΒΟ 948: ουδ᾽ Ὁ 115. 101: 4. 280. Ν 1ρῦ. 

Ο 490. 480. Ρ 184. --- Οἱ Δαρδάνιοι, Ζαρδανίωνες. 
Ζάρης Νυ!οδηὶ βαοθυο5, ΤΓΡοίδητ5, Εἰ 9. 

Ζαυλίς ορρίάππα ῬΙοοΙΙ5. Β. 590. 

Ζεῖμος ἀθιι5 4 440. “' 81, ΜΑΡΕΒ τη] ηἸβίου Ὁ 119. 

ΖΙδισήνωρ τππτι8. ΘΧ 500115 ΤΟΙ πουπη Ρ' 217. 

Ζεξαμένη τὰ ὁχ Ν ΡΟ  αΠΠλπ5 Σ᾽ 44. 

Δεξιάδης ᾿Ιφίνοος Η 1. 
Ζευχαλίδης ᾿Ιδομενεύς ΜΙ 111. Ν 801. Ρ 008. 
Ζευχαλίων ΜίποΟΙΒ ΠΠΠι5, Τἀοιηθμοθὶ ραΐον, Ν 401. 459. 
ΖΙευχαλίων Τνοΐδητ Υ 418. 

Ζ]ηιχόων ῬΘΥΡΆΒΙ ΠΠ5, ΤΡΟίαπι5, Εὶ 584. 

Ζ)ηιοττίτης ΤΥοΐδηι5. “ 490. 

Ζηίοχος Οτάθοιβ Ο 541. 
Ζ)ηίτουλος Ονάθοιιβ, ΒΕΠΙΘΠ6]1 ΒΟ Ὁ}15, Ε 895. 
Ζηίπυρος αγάθοιβ 1 88. Ν᾿ 92. 418. ὅτθ. Ὶ 

Ζηίφοβος Ῥυϊαχαὶ Π]1π8 971 94. Ν 156. 162. 258. 409. 418. 

ΕΟ 5: ἜΘΟΣ οὔθ. τοῦθ: { ὃ. 19}, συ ϑς 

999: ΘΟ» 98. 2. Ὁ9]- 

Ζημήτηο θὰ Β 690. Ε' δ00. Ν 892. Ξ 8526. Φ' τ0. 
Ζημοχόων ῬΥϊατηὶ ἢ] πι5. ρα 6 1106. οὐἵπ5. 7] 499. 

Ζημολέων Απέοπου 5. ΠΠΠι5 Υ 390. 



908 ΤηῈοθχ ΠΟΙ ΠΠΠ]. 

Ζ]ημοῦχος ῬΙΗΙοἴοΥ 5. ΠἸπι5, ΤΡΟίδμπβ, Υ 451. 

Ζιοχλῆς ΟΥ̓ΒΙΠΟΟΙ ΠΠπ5,, ΑἸΡΠΘΙ πΘΡΟ8, ΟΥθέ ΠΟ μ5. οἵ ΟΥ̓ΒΠΟΟΙΝ 

Ῥαΐθι, ῬΠθτᾶΘ ἴῃ Μίοββθηϊα Παθίδηβ, Ε 842. δ41. ὅ48. 

Οὗ γ 488. 

“Ζιομήδη ῬΠΟΥ Αμ 5. ΠΠ1ὰ. Πμοβθΐα, 1 θ6. 

Διομήδης ΤγαοΙ ΠΠΠι5, ΑΥΡῚΒ γϑριδηβ, Β ὅ08. δ01. 2 86. 

401. 411. Ε1---90. 88 ---80ῦ. 8520---86τ0. 40ῦ---418. 

482 ---448., 451---4589. 519. 596---606. 181. 198---859, 

8606. 881-- 884. Ζ12. 1995: 515. 955: 800. ἩΓ 169. 

999. 1041: Θ᾽. 18: 9 ἘΠ 985 1415: 94. 9. 

1951.51. 096. 111. Κα 180---1 τ9. 219---294. 840---812. 

446 β5ηῃ...2. 512. 910 Ξ55. 94.5.5 9601: 9854: θοῦ: 

ἘΞ. Ἐ09.. ΠῚ ὅς. τς (Ὁ, ΘΟΕ 50 Ός: 95 ἘΠ ῸΣ 819: 
--- (ἢ Τυδεΐδης. 

“ἴον ορρίαιπη πθορθαθ θ᾽ ὅ88. 

“[ἴος Ῥυϊαταὶ Π]π|5 Ὁ 251. 

“ιώνη ἅ68, ΘΠΘΙ1Β τηδίοι, Ε 810. 581. 

ΖΔιώνυσος ἄθι5 Ζ 182. 1855. (Ξὶ 898. 

“]ιώρης Ατὐηδνν ποδὶ ΠΠΠπ5, ἀπχ Ερθουιπη, Β 622. 4 511. 

“]Ἰιώρης Απἰοτηθαοη 5 μαΐο Ρ 429. 4τ4. 

“16λοττες σθὴ5 ΤΓἬΉΘΒΒΆΠαΘ 1 484. 

“1ολοττίων ΠΥ ΡΒΘμΟΥ 5 ραΐοι', ΤΊοίαμπιβ, Ε τ. 

“όλοινν ΟἸΨΕΙ ΠἸπιβ, ασάθοιβ, .7. 802. 

“1ό6λοψ, Τιᾶταρὶ ΠἸπιβ, Τ οίδμπβ, Ο ὅ9ὅ. δδδ. 

“όλων ᾿πτηθ 615 ΠΠπ5, ΓΓΡΟΙΆΠπΙ5, [{914. 890..412.420.44τὅτ0. 

“Ιόρυχλος ῬΥ᾿ΆτΩΙ ΠΠΠπΙ5. 6Χχ ῬΆΘ]16 6 ογίμι5 Ζ' 489, 

“]ουλίχιον ἴπδι8, τη 115 ΤΟ Β 69ὅ. 629. 

“Ιραχίος ἀτπχ Ερθουππι Ν᾽ 692. 

“ρῆσος Ττοίδηπ Ζ 90. 

ΖΔρύας Τιαριῖμα ,.4 2098. 

Ζρύας ΤιΥΟα ΡῚ ῥίον, ΤΉΡΑχ, Ζ 180. 

]ρύοψ "ΓΡοϊδηιβ Υ 456. 

ΖΔὐύμας Α51 οἱ Ηδοπθδθ ραΐοι, ΡηΡυχ, ΠῚ 118. 

.............“πποσπτασον. ποτοσι σαν, παρν αι 

ΘΗΝ 

- τσ τανσμκὸν. οὰκλαυνθιαοθμε- ἐὐρανεύξνις χελϑδνωυ κέ δος, ὡρσοι, ἀροῦν 
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Ζυναμένη τὰ οχ ΝΟΡΘΙ αἰ θτ5 Σ᾽ 48. 
Ζύστταρις ποτηθη ἱπονθραξνιπῃ 1 59. Ν τ69. 

Ζωδωναῖος Ζεύς ΠΠ| 288. 

“ωδώνη ορρίαππη Τ]βρροίίαθ Β τῦ0. ΠῚ 284. 

“Ιῴριον ορρίππη Νοβίουβ " 94. 

Ζωρίς τπὰ ὁχ Νουθιαἴθι5 Σ᾽ 40. 
“Ιωτώ πιὰ οχ ΝοιθαἼθπ5 Σ᾽ 48. 

Εἰλείϑυια ἄρα ΠΟ 181. Τ' 108. Εἰλείϑυιαι, Τυαποηῖὶα ΠΙᾺ 6 

1 1109ὲ 

Εἰλέσιον ορρίἋπιη Βοθοίϊαο Β 499. 

Εἰρέτρια τὐῦ5 ἴῃ Ππθορα 5ία Β᾽ ὅ81. 
ς , . ΞΞ . . . Ξε - - , 
Ἐχάβη Τυγτμδηίβ Π]18, Ῥυΐθιηΐ σομίπηχ, Ζ 295. 451. ΠῚ τ18. 

0 (9 390: Ὁ 1099. 2989. {4Π- 
ς . . ΤΣ . . ξ τ 

Εχαιιήδη ΑΥΒΙΠΟΙ ΠΙᾺ, ΠΤ πμ 1, Νοβίουβ βοῦνα, 4 0294. 5 0. {πῚ1.: ἢ ) ῃ ) 
ς , « ς ΒΞ "Ἔ 
ἘΕχτόρεος χιτών Β 410, Εχτόρεα ἱερά Καὶ 40, ᾿Εχτορέη χε- 

Ν 7 ἊΞ Ν ᾿ Ἀρἢ 

φαλή Ω 210. δ19. 
« 5] 

Ἐχτορίδης ““στυάναξ Ζ 401. 
« . - . . . “ς τ: 
ἔχτωρ Ῥυϊδιηϊ οὐ Πθοιθαθ ΠΠΠ5, 15. αἰ ποι .ἰοποίς Ε 419. 

42 τὸὋ ; ΘΟΗΒΙΠῸ ρῥγοιηρίι5 Η 41: ἀθουιπη ΘΟ]6η5 4) 94, 

[ΟἹ] ὁπ Χ 108. 42 06, ἃ Μαιίθ δαϊυναίιν Εἰ 598. 

004: οὕπῃ 60 Θοιηρεναίπι 42) 2 8, 1056 αἸνίπδμ πὰ τ Ἅ 1 

αὐ[οοίαί Θ 589. Ν᾿ 84. 825. Μ|[{5 οῦρὰ ἨδΙθπδι 42 τ01, 

οὐρᾷ ΡαΘη Ζ 521. -- (τὰ Αθηθα οΟμποίπ5 Ζ τ1. 

ΡΌ18. τῦ4. Εδάθρηη ποοίθ παίιβ απ ῬΟΙγ ἀδιηδϑ.Σ 251: 

40 60 Ἱπορδραίιι: Π7Π 211. Ν 120, διμᾶθῃῃ ἱπουδραΐ 

ΜΠ 281. Σ 285. Α ϑαγῦρϑάομπθ ἱπούθραίι" Ε' 4τ2. --- 

ΝῸΝ ἅπ|51|5. Θραῦ οοπίλα, ΔΟΠΠΠ]ΘΙη. ὁ ΤΠ ΘΗ 115. Ὀ᾽ΌΡΥΤΘΩΙ 

Τ 805 (οἷ: Εἰ 188. Υ 9511. Χ 150). 8 δοάοιη Ιδυ δι 

Ο 2τ9. Οτπὴ ΑΟ]116 ρυϊμαστη οοηρ  Θ Ἰ{ι Υ 423. -- ΑΒ 

Αἴδοθ Ἰαρ 15 Ἰοῖπ ργοβίθυἰξαν" ΗΠ 211. 5 418: 0 ΑΡΟΙΠ 6 

Το θαί" Ὁ 202. Α ΠΙοιηθᾶο Παβία ρϑΡοπ’ “1 880, 

564 Δ 515 Ραρπαΐ Δ 491. -- ἨἩροίουῖβ ἁυσῖθαο Ἡνιο-- 
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χύξύς Θ 119, ᾿“ρχεπτόλεμος Θ᾽ 128. 812, Κεβριόνης 

Θ 8518. ΠΠ 92, 5δθρίιι5. --- Ηθοΐουν ἴῃ πα]}10 ΠΠὈΤῸ ΠῚ 

ΟΠ ΠΡ ἔπ", --- Οἵ, Πριαμίδης; “41ας, ““4λέξανδρος, 

᾿“πόλλων. 

᾿Έλασος Ττοίδπι5 ΠΟ 696. 

"Ἔλατος 5οοῖτι5. ΤΊ ΟΙ ΠΟΥ 6χ Ορρὶάο Ῥρᾶδβο οὐἵπβ Ζ 99. 

ἑΕλένη Τονῖβ (εὲ 1,686) Π]1ὰ, ΜΘμθαὶ οοπίππχ, ἃ Ῥαρθ γαρίδ, 

Ὥ 101: 117: 9090. ϑ ) ΟΕ. 1 {Ὁ ΠΕ ΤΟΙΣ 

171. 199. 298. 989. 285. 999. 9895. 418. 490: 2508: 

“719. 114. Ζ. 90. 599. 5Ἐ:3 00. ΠῚ ΟΣ: 9.599: ἜΘΝΣ 

Θ᾿ 9 Τ ἼΠ10., 89. 590: 1950 Ὁ θεν 00. 

ΘΟ τ {11 ὦ ΠῚ 

“Ἕλενος Οδμορὶβ ἤΠπι5, ασάθοιβ, Ε τότ. 

“Ἕλενος Ῥυϊδτηϊ οἱ Προιθαθ ἤ]πι5, ναίθβ, Ζ τό. Η 44. Π 94. 
Ν στοῦ: υ85. ΤΡ τ Ὁ). 510. Ἵ 

᾿Ελεφήνωρ ΟἹ] ΟΠ ὨΓ15 ΠΠΠπι5, απχ Αθαπίπμι, Β ὅ40. 4) 468. ᾿ 

᾿Ελεών ορρίαπμπι Βοροίϊαο Β 800. Καὶ 266. 
“Ελιχάων Απίοπουνῖβ ΠΠΠι5, ῬΥΪΆτη ΡΘ ποθ}, [᾿ 1928. 

“Ελίχη ορρίαππη Δομαίας Β δτ5. Θ 208. 

“Ελιχώνιος ἄναξ Νορίππι Υ 404. 

“Ελλάς ορρίαππη. οἱ τορῖο ΤΊ]Θββα!αθ, ἀπ] ΡῬΟΙθι5. Τοοπαθδΐ, 

ΒΒ 089. 9 Ὁ. 1 8 ΠΟ. 

“Ἕλληνες ἱποοϊαο ΠΟΙΆ. Β. 084. 

“Ἑλλήσποντος [ὐοίππη ΗΘ]165. Β 846. Η 86. 1 300. Π 80. 

0.258: ῬΘΡ. Σὺν ον ΟΥΘΘ  Ἰ9͵15Ὲ 

“Ἕλος ορρίαιπη 1 οομίοαο Β ὅ84. 
“Ἕλος ορρίάπιι Νοβίουϊβ Β 594. 
Ἔγετοί ὅθι ῬΑρΡΠαροπίαο Β 852. ͵ 
᾿Ενιῆνες 56ῃ5 ΤΊ] ΙΘββα 6 Β τ49. | 

᾿Ενίσστη ορρίαιμη Ανοδαϊαθ Β 606. 

"Ἔνγνομος ΜΙ ΒΟΥ, απιχ, ΤΥ οϊ που βοοίιβ, Β 8ῦὅ8. Ρ 218. 

Ἔννομος Ττοίδητ5 1 422. 

μ».....»» "φόνων 
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᾿Ενόπη {11} ΘΧ ΟΡΡΙ 5. ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΠΪ5. Δ] ΒΙΠΠΠῚ ΜΙ ΘΘΒΟΉΠΙΙῚ 

Β5 ἢ 100. 292, 

᾿Εγυάλιος ΜΑΥΒ Β 6061. Η 106. Θ 204. Ν 519. Ρ 289. 

Σ 809. Υ 69. Χ 182. ᾿“Ζρης δεινὸς ἐνυάλιος Ῥ211. 

᾿Εγνυεύς τὸχ δουνῖ ρα] 1 6008. 
᾿Ενυώ ἄοι Μααν βοοία Ε 888. 99. 
᾿Ἑξάδιος ΤιαριΠπὰ..1 204. 

᾿Επάλτης Ἰ,γοῖαΒ ΠῚ 410. 

᾿Ἐπειγεύς ΑΘΆΟΙΙΒ ΠΠππ5, Μγυιάο, ΠΟ ὅτ1. 

"Ἔπειοί φϑι5 ἴῃ ΕΠ1Δ6 πα ιΐαηρ Β 619. Ζ 581. Δ 688. 094. 
Πρ ΝΕ ΌΒ0: 001. Ο 519. Τ᾿ 650: 695] 

᾿Επτιξιός Ῥαμποροὶ ΠΠπι5, ασαθοιρ, ἱΡ 00. 089. 094. 888. 889. 

᾿Επίδαυρος ορρίαπμι ΑΥΡΌΠ ΙΒ, ἴῃ τθρο ΠΙΟμΙ ͵5, Β 501. 

᾿Επικχλῆς Τιγοῖπα ΠΗ 8:19. 

᾿Επίστροφος ΤΆ] χοπτμ ατιχ, ΤΟΙ ΠΟΥ πὶ βοοῖι5, θ᾽ 850. 

᾿Επίστροφος Ἰὰποιὶ ΠΠΠι5, ΤΥ μοσδῖβ, 5 092, 

᾿Επίστροφος Τρ] ΠΠππ|5, ἀπχ ῬΠοοθπβίπαι, Β' ὅ11. 

᾿Επίστωρ Ττοίλμι5 ΠΟ ὁ9ῦ. 
“Ἑπτάστορος Ππινῖπ5 ὁχ 14ἃ οὐπππ5 7] 20. 

ἔρεβος Ἰούὰ [ΘΠ ΡΙΟδα. 5110 Γ6}}ὰ, ΤΠ0] το ἔπ] νυ βδηΓπ", (Ὁ 808. 

ΤΟΣ 11. 99. 

᾿Ερευϑαλίων τιν Ανολάϊπηι “] 819. Η 180. 149. 
᾿Ερεχϑεύς ὁ ἴουτα οαπιρ, ΔΊΠΙΟμΪΒ παρ ίαηβ, ΒΒ ὅ41. 
δρινύς ἄθα τ] χ 1 5171. Τ' 81: δρινύες 1 454. Ο 204. Τ' 259. 

418. ὦ ΠῚ 

"Ἔριο ἄθα 2.440. Ἐ 518. 4 8. 18. Σ 580. Υ 48. Οἱ, Ε 140. 
᾿Εριχϑόνιος Ἰϑανδμϊ {Π|π|5, ΤΟΙ Ῥαΐοι, Υ 219. 2380. 

᾿Εριῶπις ΟἸΙοὶ οοπίπηχ Ν 691. Ο 880. 
Ἕρμείας 5ῖνο “Ερμέας (Ε 890) βῖνο “Ἑρμῆς (ΟΥ̓ 12) Τονὶδ οἱ 

ΜδϑδαΙΒ ΠῚ5 Β 104. Ξξ 491. Ο 314. Π 185. ΥΥ ϑῦ. 

9 959 πο 9 ποτ 401. 469. 619. Οθ. 694. 

“Ἑρμιόνη ορΡρ᾽ σαι Π]ομ 15 τὶ ΔΡΡΌΠΟ απ ἢ ὅ00. 

“Ἔριμιος Ππνῖτι5 Τυναϊαθ Ὑ 892. 



902 Τμοχ ποιηίμπμη. 

᾿Ερυϑῖνοι, ορρίάιμη ῬΑρΠ]αροπίαο Β 868. 

᾿Ερύϑραι ορρίάππι Βοροίίαθ Β 499. 

᾿Ερύλαος Τυνοίαμι5 ΠΟ 411. 
᾿Ερύμας Τιοίαππρ ΠῚ ὃ4ῦ. 
᾿Ερύμας Τιγοῖα5. ΠῚ 415. 

᾿Ετεοχληξίη βίη, Οφα!ροα!5 οὐ Ἐρἰοαβίαθ Ἰπι, 24 880. 

᾿Ετεωνός ορρίαπιι Βοροίϊαο Β 491. 

Εὐαιμονίδης Εὐρύπυλος Ε τὺ. ,(Ἱ] 810. 

Εὐαίμων Τ]ΘΒβδ] ον ἄπχ Β 180. Ε 19. ΗΠ 101. Δ δτῦ 

᾿Εὐβοια, Εὔβοια ἴπδιία Β ὅ85. 580. 

Εὔδωρος ΜοΙΟΙΠῚ ΠΠΠΒ, πιππι5 ὁχ αππατι6 {ΠΟ 115 ΜΙ γΥἹ] ΔΟΠΠΠη, 

Π 179. 1808 

Εὐηνίνη Πάρττησσα ᾿λιθηϊ Αοίο!! ΠΠ1ὰ 1 δῦ τ 

Εὐηνός ϑ6ΙΘΡΙ ΠΠΠπ|5, ΤῸΧ ΠΥΤΠΘΒ517 Β 098. 

Εὔισοττος Τγοῖαβ Π 411. 

Εὐμήδης ΤΡΟΙΆΠιΒ, ΠΟ]Οη15 ραΐον, Καὶ 514. 

᾿Εὐμηλος, Εὔμηλος Λαχμηοε! ΠΙΠι5, ῬΊΘΡΙ5. ᾿π ΤΠ ΒΑ ]}1ἃ ΤΡ ΔΉ5, 

ΒΊΑ 104. 8 988. 95. 580) 181... ΡΣ δοῦν (01: 

ὃδ τ98. 

᾿Εύνηος ΤΆβομΐΒ οἱ ΗΥΡΒΙΡυ 165 ΠΠπ5 Η 408. ἱ τ41. 
δῦρος ὙΘΗΐτ5 οΥἸοηΐα 5. Β 145. Π τοῦ. 

Εὐρύαλος ΜροΙδίοὶ ΠΠΙπ5, ΠΙΟΙ 6 15 ΒΟ} 15, Β ὅθὅ. Ζ 30. (28.) 

Ὁ 7 Ὁ 

Εὐρυβάτης ᾿ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟΠΪΒ5 ρύθοο. ἡ 820. 

Εὐρυβάτης ἘΠῚ ΙΒ ρταθοῦ ΒΒ 185... ἢ γ0: (τ δ ἢ 

Εὐρυδάμας "ΓΡοίδπι5 Εἰ 149. Ν 

Εὐρυμέδων ΝοβίοΥ ΙΒ πη ηἰβίο Θ 114. Χ' 620. 

Εὐρυμέδων ῬιοΟΙοΙηδοὶ ΠΠπ5, ΔΡΌΤΠΘΙ ΠΟ ΠΪ5. ἃιπ 15, “] 228. 

Εὐρυνόμη (Οὐθδμὶ ΠΠΠὰ Σ᾽ 898. 405. ' 

Εὐρύπυλος ᾿ὑπαοιηομῖα ΠΠΠπ5, ΟΥΤΠΘ ΗΠ ἴῃ ΤΊ] ΘΒΒΆ Πα. ΡΘΘΉΔΠ8, 

τ 58. :Ε τ: 19: Ζ. 90... Η ΤΟ ον τ 

80. 89. 09... ὁ0 9... 809. ΘΟ ΡΟ 50.8.5: 

9». 99 ον ΠΠ] Ὁ. 
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Εὐρύπυλος (Νεορύπηϊ οἱ Αβίν ρα!αθαθ ΠΠΠΠ|8) [ἢ ᾿ηϑ1|8 (00 ΓΘΡΉ 8, 

76) ( Π|ς 

Εὐρυσϑεύς ϑΕΠ6Π611 ΠΠΠπι5, τὸχ Αὐρίνουιπη, Θ 808. Ο 6089. 

12,81. 0195; 

Εἴὔρυτος Λοίου!5. ΗΠΠπ|8, Οἴθαῦῖ ἐν αΐοι, Β 621. Οἱν ᾿Τχτορίων. 

Εὔρυτος (ΔΙΘΙ οὶ ΠΠΠπ5) Ο ΘΟ ]Π186 ἴῃ ΤΠ] Θ5βα}1ἃ Τοριιαη5 " 90. 

50. 

᾿ ᾿Εύσσωρος Λολταλμ5 ραΐοι,, ΤΊ αχ, Ζ 8. 
Εἴτρησις ορρίαιπη, ἸΠοροίίαο Β' 502. 

Εὔφημος ΤΙ ΟΘΖΘΗΙ ΠΠΠπ|5, ἀπιχ ΟἸόομῖπη, ) 840. 

᾿Εὐυφήτης ἘρΙγταο ἴῃ ΠΠ146 τϑρπαπβ Ὁ ὅ92. 

᾿Εύὐύφορβος, Εὔφορβος Ῥαμίποὶ ΠΠΠπι5, ΤΡοίαπιιβ, ΠῚ 808. 860. 

ἤν θ: ἸΘΗΝΣ: 

Εὐχήνωρ ῬΟΙΨΙΑΙ ΠΙΙ5, (ον μΕΠπι5, Ν᾽ 609. 

᾿Εφιάλτης ΑἸοδὶ Π]1π5, ΟἿ ἐταίθι, Ε 585. 
᾿Εφύρη οαάθιη τι}05 δἴατιθ ΟΟΥἐΠπ|5 Ζ 102. 210. 

᾿Εφύρη τ5 Ε]Πα5. Δα ΒΘ Πθθηΐθιη ἥἡπινίππι δία 5 059. Ο 591. 

ἼἜφυροι Θοη5 ἴῃ ΤΊ] Θββα]α, πα ἰίαη5. Ν᾽ 501. 

᾿Εχεχλῆς Δοίονϊ5 ΠΠΠπ|8, ΜΙ γυτῖᾶο, ΠΟ 189. 

"Ἔχεχλος Αϑοπουῖβ ΠΠπΒ, ΤΡοἴδητβ, Υ 411. 

ἼἜχεχλος αἰϊπ5 ΤΡοίδπι5 Π 094. 

᾿Εχέμμων Ῥυΐϊδιη! ΠΠπ|5. Ε 100. 
᾿Εχέττωλος Απομίβαθ ΠΠπ5, ΒΙοσοπβ, ἣΡ 290. 

᾿Εχέπωλος ΤΠΆΙγ 511 ΠΙΠι5, ΤΙ οἴαπι5, σἱ 458. 

᾿Εχῖναι ἴπδιαθ ταν }5 Τομϊοὶ Β 095. 
᾿Εχίος Μοοϊβίοὶ ραίοι, αὐαθοιβ Ὁ 588. Ν 422. 

᾿Εχίος αἴἴπ5. ανάθοιβ Ὁ 389. 
᾿Ἔχίος Τιγοῖιβ ΠῚ 410. 

ἑωσφόρος 5[611ἃ Τποϊίονα ἱβ 290. 

Ζάχυν ϑος τπϑια. τη 115 ΤΟΠΪΟΙ ἢ 084. 

Ζέλεια ορρίαπιῃ δι 1 τηοπΐο δἰξιπη ἢ 894. “7109. 131. 

Ζεύς ϑαίασηϊ οὐ Π]ιθαθ ΠΙπ5. Ο 188. {}ΧορῸ5 ρ δ οίθυ ΠΙΠΟΠΘΙὴ 
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Πα δῦ ν6] παρτῖ: Οθρορθιη (Ξ 596, Π᾽οπαιῃ Εἰ 510, [μαΐο- 

πδ πὶ α΄ 9. Ξ 891, Μδθδάριῃ ὃ 485; ΑἸομθηθη ἐΞ 828. 

Τ' 99, Παπᾶθη (53,819, Πίδι (Ιξιονίην ἄλοχον) ἐΞ 811, 
Επροραπι (Φοίνιχος κούρην) ΞΞ 531, Τιαοσαιηΐαιη Ζ 198, 

ϑοιηθίθῃ Ξ 3298. θαι ΑΡΟΠ πο 4 9, Βαοοππμῃ (Ξ 820, 

ΤΠ ίδπαιη (9 00, Μανίθηι Ε 896, ΜοΡοππιμὶ 42) 558, Μ|- 

πρῦνὰπι “4 202, ψόπογοη ἢ 5.0.4. ΒΚ 548. Υ 105; νὰ1- 

οαππη (Ξ 160 5644.; Αἴδῃ Τ᾽ 91, Ηδθθῃ Δ 604. ἤπνίοβ 

Χαηίπη (Ξ 484. ᾧ 2 οἱ ρθισιθιη ΠῚ 114, Μιιβϑαβ 

Β 491. ὅ98, ΠΥΠΡ}]85 Ζ 4320, Ῥιίθοθα 1 502: Αθϑοιπη 

Φ 189, Τα δηῖπη Υ̓ 215, ΗΘΙΘπρη [᾿199. 418, Ηρι- 

ΘΠ] οιη ἐΞ 894. Τ7' 98 564., Μίποριῃ Ν 450. [Ξ’' 892, Ρει- 

β6ῖπ ἐξΞ 990, ΡΠ Β 141. Ξ 518, ΒΠΔαἀδΙμ ΔΓ γ 

ἐΞ 8992, Βαυρθάοπθῃη Ζ 199. Π 4600. δὅ92. 
δία μη ραΐΓ6. Δ6] ἸΠΓΘΓΟΒ. τηΐθ80 (3 208) ΤΘΡΊΉΠΙΠΙ 

οππ Νορίππο οὐ ΡΙπίοηθ ραν ἶπ5 οδί Ο 181 5α6ᾳ. [ιηὸ 

Νορίσιβ ΜΠηθΡνα ΟΟΠΑΓ ΘΙ Πΐ ΘΠ ΠῚ γἹ ΠΟ] ΘΟΠΪΟΘΙΘ 

.«Α1 400. 19)΄απεθ. ΘΟΠΟΘπΒΙζ 115. ΤΠ] ῸΒ. πΘΟΔ ΠῚ ᾧ 484: 

ΤΊοίθη ῬΟΙΘῸ παρίππη ἀοα1 Σ᾽ 458: Αἴδθῃ ραῃϊν 

Τ᾽ 180, Ιππομϑὶ Ὁ 18, γαυϊοᾶπιμι ΖΦ ὅ90. Α [ππομ8 

αἀθοθρίμβ οϑί 7 91 (οἷ. Ξ. Σ 168). Ἡδροι]θῖη ΠΠΠιμ ἃ} 

οὐἶο Πιη0}15 ἀοίθηα! Ὁ 8604: Οδηνιηθάριῃ γαριΐ Ε 200. 

Υ 284: ΑΡο]ΠΠποὴ οἱ Νορίπππμ τηϊβιί, τί ΠΟΙ ΘΟ ΠΠ 

ΒΟ ΙΡΘηΐ, (ἢ 444. --- [πΠ0 οἴη 60 ΤἸΧΔΙ βο]οὺ 4 19. 

501..-.,»Χ7᾽ 90: 899: 408: ΟΠ ΠΡΟ 

ΒόΡον (.Χ4 ὅ80. Θ 11 546.) 6 βαριϑηία (Ν 855) ΤΠπρὈ 116 

ΟΠΠΘ5. 605 προ ναῦ; ΟἸνταριπι οΟποπ οὐ ππΐπ ΟΔΡΙ ΓΒ 

«ΑἹ ὅ80 εἐ τηοῖπι ΘΟΡΡΟΙΒ Θ᾽ 448. Α ἀοἰ5 πηθίτυ Εἰ 84. 

Θ᾽ 910. 498. Ἐἰ 941: ΟἿΟΝ: 195 50: Όϊπππι ἘΠΕ 

(61 ὀοπνοπίππί “2099- Ζ1. ΕΓ 445. Θ᾽ 5 1505. 0.80: 

Υ4. ᾧ 488. -- Τλρήλῃ [αίδ!θια (οἷ. Π 441. Τ᾽ 81. 

Χ 119) τηϊπἰβίταί Θ 69. Π 658. Τ' 8398. Χ 209; δΔ691- 

αδι παροί Ζ 101. Ε 142. Ο 810; οααὐπὶ| αὐ Θ᾽ 488. 
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ΑἼποΚ ἀποῖΐ Β 154. Αὐόπηι οδο] βίοι (θη αΠ1Π Ρ 548: 

τα ον πριν ἐπ 411. Ο 117. ᾧ 198. 401, αῦγοπὶ 

91.727 1198...}} 55, ηἶγοθ ἢ" 919..ὄ Τ 851; μΡδΒ5 

οορὶς οὐ αἰπιονού ΒΒ 140. ΠῚ 298: ἰοιηροβίαϊθα τα 

ΤΠ 258. Ν 196. Π 868, ἰοπιίίσιπη Ν 196. ᾧ 199. Ζιὸς 

αὐγαί ργὴὸ οδθῖο αἰοίαθ Ν 887. --- Ἠοιηϊηἶθι5. ἴπτὰ 46- 

αἰῦ ΑΓ 289; ροίοϑίαίθιη ὑϑρίϑιη ἀπροίύ «4 (115). 2:19. 

ΒΡ. τ 5: πη τ 0 ἘΠῚ Ζ5 159... 7 98. 613. ῬΠΆΘΟΘΠΕΕ 

πιί 5.105 ΠΗ Ο5 τη 4 8594. Η 214. Δρρο!]αίπι ἃ πι δ π- 

ΡΠ. Ὁ ΠΟ ΤΠ 0. ἘΠῚ ἈθοοΣ ὦ 197: 958. 1.45: 

[θά θι ἃ Ιαθϑὰ νη ]οαΐ 24 1600. 285, Ππηρῖο5 ρα Ν 024. 

Π 880. Ῥιρηδβ οὗ Ὀ61|1ὰ ΘΟΠΒ1Π10 5πὸ τηο θυ απ" 1 1328, 

ΖΔ 84. ΒΕ 38. 895. Ζ 526. Η 280. Θ 140 54ᾳ. 2381. 
ΟΊ 7 21 8.. 95.8.59. 1608: 975. Οεῦ99-: 719. 

Ρ 881. 021. Σ 292 5. Χ 4085; ρΡπρηδη 15 ΔΗΙΤΉΠΤη 

αὐ Δ]. φαΐ τηϊητ ΠΠ 6089. ΡΊ 1ττ. Υ 98. Μονίδ] 15 

ἑαία (ν. βιρτα ΠΌτατα ἐἈία]θιη) {Ἰυ1 (Ξ 120. Ὁ. 490 καᾳ. 

Ἴ. 914. Ὁ 9: δὐ ΞΘομπαλ 8. τὸ5. Βὶ 0670. 1 117... 608. 

0:1 πῇ ΘΟ 90), Οὐ Δαν ΓΗΒ 5 Θι ἐν Ζη99:: 

ἘΦ. ἘΞ 85. ὦ 85:5. Ὁ 241 (πιουύοπι Σ 1160. Χ 960), 

πἰραβαι6. 5π0 ΔΙΌ] 110 Υ 2342 54. (οἵ. Σ 828); φῬυορίθιθα 

νἱπιροναίπι" Β 112. 1 865. Ῥουίθητ5. ΘΟΉΒ1Π18. ΠΠΟΙΉΪΠΙΠῚ 

ἐπ 5. 0. τῦ 1τ01.1 856: -Μ 309: Ὁ 8171: 
Βοιηηἃ τα. 4 68. Β 6; ἔπι ἱπα]οαί Β 824. 42 292; 

Ποάοπαθ οὐϑοπ]α οθαϊέ ΠΠ 284. ὅδονα [Ον]8. ΘΟ ΘΙ ΠΟ Δ ἢ- 

ἀπ 2 560 1.951 81. 5η6., ἅτ ἁρπῇ ΟΥάΘΟῸΒ 

Θ 2349 (εἴ. Θ 288. Δ 808), 5Δ 60 05. ἃρπα ΤΙΟΪΆΠΟΒ 

Π 604. --- Οἵ, Κρονίδης, Κρονίων, ᾿Ολύμπιος: .41ϑη- 
ναίη, -Α πόλλων. 

Ζεὺς χαταχϑόνιος ἰάοιι αἱ ᾿Ζίδης 1 451. 
ζέφυρος νϑηΐιβ οοοἰἀθηΐα}}5 Β 141. 4 2τὸ. 438, Η 08. 1. 

7 5098 ἘΠ Δ πὲ. (ἢ 884: 

Ζέφυρος ἄθι5 Π΄Ί1δ5δ0. Ψ 19ὅ. 200. 208. 
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“Ἥβη ἸΒΔΗΣΖΙ: 29. 95. θ0 5." 
Ἠέλιος ἄουβ Γ 104. 211. Θ 480. (Ξ 844. Τ' 191. 29. 
᾿Ἤερίβοια ΛΔΙοϊδανιπη πονϑροα Εὶ 589. 
᾿Ἢετίων ΔΗαΓΟΙΔ ΟΠ Πα. ραΐοι, ΟΠ οπη τοχ, “4 806. Ζ 898. 

θοο  ΔηΠ 0: Ὁ δ 8: 1 19 ΧΡ 9: 180; 

ΠΘΘΙ͂Σ 

᾿Ηετίων ῬοάοΙβ ραίοι", Τηοίδμπβ, Ρ δτῦ. 590. 

᾿Ηετίων παρ πιβ ᾧ 48. 

᾿Ηιόνες ογγρίαπαι Π]οιη 615 ἢ ΑΥΘΌΠ ΑΘ βἰτιη Β' 501. 

᾿Ηιονεύς Οτνάθοιβ Η 11. 

᾿ΗΠιονεύς ΠΠΙΘ5] ραΐον, Τῆναχ, Καὶ 480. 

᾿Ἢλεϊῖοι Ἰποοϊαο ΕΠαΙ5. 1 011. 

ἬΠλις Ῥᾶγ5 Ῥϑὶοροπποαὶ Β 618. 0690. .Χ1 618. 686. 698. 

᾿Ηλώνη ορρίάιμι Τ]θββα ας Β 199. 

᾿Ημαϑίη Μαρραοπίαθ ΡΒ ἸΠ ΟΡ ΙΟΥ δὲ τηδν] Δ ἸδοθηΒ ἐξ 220. 

᾿Ηνιοτιεύς "ΠΙΘΡδοὶ ΠΠΠπι5, Τ οἴαμπ5. Ὁ. 190. 

᾿Ηνοττίδης Σάτνιος Ξ 444. 

Ἦνονψ ΟἸν του 15 ραΐον, ανάθοιβ, ἱῦ 084. 

ἬΝνονψ Βα ραίθι, ΤΙΟΐδηι5, ἐΞ 445. - 

Ἤνοι ΤΠ ΘΒΤΟΥῚΒ ρΡαΐοι, ΓΓΡΟίδηπβ, ΠΠ 401. 

᾿Ἢπυτίδης Περίφας Ρ 534. 

“Ἡραχλεΐδης 1) Θεσσαλός Β' 019. --- ) Τληπόλεμος Β 058. 

Ἑ 628. 

“Ηραχληείη βίη Β 68. 666. Ε 688. 2, 690. Ο 640. Τ' 98. 
“Ἡραχλῆς Τονὶβ οὐ ΑἸομιθηθ5 Π]ΐπ5 (5266. 894. Ο 25. Σ 111. 

ΤΡ: 5995. Ὁ 902 Ξπ] ΞΘ: 92 

Οἔ Ἥρη. 
Ἥρη ϑαίατηϊ οὐ Ἀ]Πιθαθ ἢ] 259. Ε 121. Θ 888, ΤΟΥ 5 ΒΟΙῸΡ 

οὐ χοῦ ΠῚ 482. Σ 8ῦὅ6, ἃ0 Οοδᾶπο οἱ Τοίῃγο οαποαία 

͵Ξ 202. Μαίθι δέ Ηθρεθβ ἃ 004, ΠΙΙγΙίάσπ 1 211, 
Μααν Ε 892, νυ δὶ κ΄ ὅ1τ2. ΟτἸαη 8115. 6615. ΘΟὨ [ἃ 

Τονθὴ ΘΟΗΠΡ νοΐ κ΄ 400; ΠοΡομΙθ ΟΥἿ0 μοι βθοιία 

δεν Ξ 949 80. ἡϑἩ 26. Σ ΤῸ 7 98: Ὁ ΒΘ 9 Ὁ 
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Ἡοι 15 ΤΟ τι αἀαὐ 1 204: Βο] οι ᾿προῖ οοοΙ θ᾽ Σ᾽ 259, 

οἰποιῦ πὸ Θαῖπιβ ΑΟΙΠΠΒ Ἰοαπαίπι 7᾽ 401; τηοῖπ ΘΟ ΡΟΙΡῚΒ 

ΟἸγιαρια. ὁοποιί Ὁ 199. --- ΤΙΟΙλπο5. ὁ 8 1ῦ. 

28. Π 8552. Ο 1} Υ̓ 515. 0ᾧ 6. Ὦ 91: Ονδοῖβ 
ἰανοὶ 50. Β159. Θ΄.202. 404: τηᾶχίτηθ (ΠΠ]ρῚ} ΑΥ̓ΡῸΒ 

ϑρανίατη ΜΙ ΘΘΠΔΒ τ) 65 Ζ΄ 51 54. ΔΟΙΉΠ]Θη ππναΐ ἡ δῦ. 

195. Σ 1θ8. Υ 120. ᾧ 828, Αρδιμθιηποπθη (9 218. 

.“ 48. (πα Μίπουνα ῬΓΌΘ]10 πΐουνθηϊ Εἰ 111 566. 

τ0 1 5646. 184, Τ΄θχὴ ἐπβίνα, οοηδίπι Ὁ 550 544. Νορίπηο 

ΡΟΥΘ ΘΓ βαπαϑί π΄ ον] ἀαἀνουβοηίπι, (9 90 54., Τον Ιὴ 

ἀδοδρίπιη οοπβορὶ ἐΞ 105 5646.; δοδιη πῃ ἃ ὙΠ] ΘΔ 0 

ῬΓΘΒΒΙΙΠΙ Βα ναί () 8.1 τ; Π)ΊΔηδ 1 τη ]6 τη] δῦ (ἢ 489 566. 

-- Οἵ ᾿“ϑηναίη, Ζεύς. 
Ἥφαιστος Τονὶβ. οὐ ΠΠΟΠΪΒ ΠΙπιθ. 1 11. 600. 008. Ρ 101. 

05: Ἴ20. ΤΠ τ 259. Θ᾽ 195: ΤΡ 8. ἸΞ Τοῖς 259. 
ΘΘ ΘΙ 9 58: ΣΙ 35: 791-909... 591" 

ΘΟ Ἄ9. 79: 01: ἢ τ 906. 989. 12. 90. Κ9. 

Ὁ 9 5 0 9:2: 505. 5. Ορ 918. 919. .991- ΧΟΘΌ: 

ΒΕ ς ἢ ἢ 1 ΒΒ. 18. Ζ). 15. ΘΡ θ0 5: 1. 5.40: 062. 

τῴ λ- οι Ἴ  Πδ3.. ΩΣ ρον 

415 98: δῦ: {δ8ὃ- 

Θάλεια τττὰ ὁχ ΝΘ απ Σ 90. 
Θάλσειος Τὰν νι ΠΠ1π|ι5, ἀπιχ Ἰρθονηι, 5 020. 

Θαλυσιάδης ᾿Εχέπωλος 4 48. 
Θάμυρις ΤῊΡαχ Β ὅ98. 
Θάνατος ἄθδι5 (Ξ 281. Π 404. 6012. 6082. 

Θαυμαχίη ορρίάππμι ῬΙΗΠοοΙοίαθ ἴῃ “ΤΠ Θββα ἃ βίπιπη ΒΒ 110. 

Θεανώ (Οἰδβοῖὶβ ΠΙᾺ, Απίθηουβ οοπίπηχ, Ε τὸ. Ζ 298. 802. 

ΕἼ ΦΘᾺΙ. 

Θέμις θα Ο 81. 98. Υ 4. 
Θερσίλοχος Ῥάθοπ Ρ 2106. Φ 309. 
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Θερσίτης Ογάθοιβ Β 212. 244. 240. 
Θέσπεια ορρίαπμπη Βοθοίαθ Β 498. 

Θεσσαλός ΠοΙοΙΠ5 ΠΙπι5. Β 619. 

Θεστορίδης 1) -“λχμάων ΜΙ͂ 894. .--- 3) Κάλχας 4 69. 
Θέστωρ Ἑπορὶπ Π]ῖπ5, ΤΙ οίαπιβ, ΠῚ 401. 
Θέτις ΝοΡΘῚ Πα, Ῥ6Ι6Ὶ πχοῦ, ΔΘΠ1ΠΠ15 τηδΐθι, “1 418. 490. 

519. 88. ὅροι. δ: Ζϑ 5.0: Ὁ 0: ΚΕ] ΠΌΣΙΝ 950: 

Θ᾽ 16. δθ 8: 1 94: | 9 9 Ὁ οὐ ππύθοῦς ΣΙ ΒΗ Ὁ ΠΡ: 

ΤᾺ. 9892. 969. 981. 980: ϑθρ ϑθ δι. 108: 0 - 12. 

ας οθ 98. ΘΟ. τ 18 855. 88: 89. 

102. 104. 120. 

Θῆβαι .4ἰγύπτιαι οαραύ ΑΘΟΥΡΕ ΒΘ ΙΟΥ 5 1 581. 

Θῆβαι υὐτῦϑ Βοροίίδθ Εὶ 804. Ζ 228. Καὶ 2386. Ξ 114. Ψ 0619. 
Θήβη 4 818. 406. ΞΞ’ 328. 7' 99. 

Θηβαῖος ᾿πίοροὶ ραίοι;, Ττοίαπιιβ, Θ᾽ 130. 

Θήβη ὑττοτελαχίη ορρίάσπιι ΟἸΠΙοῖπη ἴῃ. Μγβία βἰππη, 580 γ6 66 

Εδέϊομθ, «4. 866. Β 691. Ζ 891. 416. Θῆβαι Χ 419. 
Θήβη τοῦβ Βοθοίίαθ: ν. Θῆβαι. 

Θησεύς ΔΘροΙ ΠΠπ|5 (Θχ ΑὐΠθμδυ) 4 20. 

Θίσβη ορρίάαιμη Βοθοίϊαο Β' 502. 
Θόας Δυανδοιημοηδβ ΠΠΠπ5, ΓΘχ Δϑίοϊουιμη, Β 698. 42 821. δ29. 

ΤΠ 68. Ν 95. ϑηθ: ο. 98.. 51: 59. 

Θόας μεῖον ἩΥΡΒΙΡυ 65, τὸχ [ωθιηηϊ, Ξ 380. φ' 145. 

Θόας ΤΥοΐδηι 1 811. 

Θόη τπὰ ὁχ Νου αἴ θτ5 Σ 40. 

Θόων ῬΙ] ΘΟ ΠΟΡῚΒ5. ΠῚπι5, ΤΡοίδηπιβ, Εὶ 102. 

Θόων ΤΥοΐαπτ5, ἃ ΑΒΕΠΟΟΙο οοοίβιιβ, 7] 140. Ν δ45. 

Θόων Ττοίδππϑ, Ὁ {Π͵|χθ οοοίβιιβ, ..71 422. 

Θοώτης γῬήδθοο ΠΗ 942. 948. 

Θρασίος Ῥάδου ᾧ 210. 
ζΘρασύδημος: ν. Θρασύμηλος." 

Θρασυμήδης Νοδίοινβ ΗΪπι5 1 81. Καὶ 2δὅ. ΞΞ 10. Π 821. 
ἘΣ 8: 09: 
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Θρασύμηλος ΤΥ οἶτι5, αν ΘΟ Π15 ἀἰπῖρα, 1 408. 

Θρηικίη Σάμος ϑαιμοί!αοο ᾿πϑι]ὰ Ν᾽ 12. 54. ΟἿ, Σάμος. 

Θρηίκιου ἵππτοι Καὶ ὕῦ9. --- Θρηίκιον ξίφος Ν ὅτι, φάσγα- 

γον Δ’ 808. --- Θρηίχιος τιόντος 11) 930. 

Θρῆιξ Τιγαχ Β ὅ95. --- Θρήιχες γ6] Θρῇχες ΖΙ 19. ὅ88. 

9 Β 62... Ζ,.. 10..54.. 404... 47 0.. 1817. δὺδε 518. 

ΝΠ ἘΞ ὩΠΘΙΘᾺΣ 

Θρήχη Τλϑοῖα 1 ὅ. Δ“ 222. Ν 801. Υ 485. 

Θρόνιον ορρίάτπη μΘογονλι ΒΚ ὅ9. 

Θρούον 5ῖνθ Θρυόεσσα ορρίάππι ῬΥ]ονια. Δ ΑἸΡΙ Ιου. 51 {π||} 

ἜΣ δῶθι ΣΡ ΠῚ: 

Θυέστης ῬοΙορίδ ΠΠΐι5, Αὐροὶ ὑραίοι, Β 100. 101. 

Θυμβραῖος ΤΥΟΙΔητ5. “7 520. 

Θύμβρη ορρίαππι ΤΡολαΙ5. Καὶ 450. 

Θυμοίτης ΤνΡοίαπτΒ 1 1406. 

ἼἼαιρα πὰ ὁχ Νουα θπ5 Σ᾽ 42. 

᾿Ιάλμιενος Μααν ΠΠτι5, ἀπχ Οὐ ΟΠ οππθμϊουῖμη, Β Ὁ12. 1 89, 

᾿Ιαμενός ΤΥοίαηιΒ 77] 189. 199. 
᾿Ιάνασσα τὰ ὁχ ΝοΙΟΙΔΊΡι5 Σ᾽ 47. 

᾿Ιάνειρα πὰ ὁχ Νοιϑι αἴ θτι5 Σ᾽ 41. 

᾿Ιάονες Τομῖδ ῬὍη5 (ΑΠΙΘηἰθηβ65) Ν ὑ8ῦ. 
᾿Ιαπετός παῖ ὁχ ΠΠΠ5. 611 οὐ ΠουΡαθ, π| ΠῚ ΓἅΠ6 5. γΟΟ ΠΕΠ, 

δαὶ [Ραΐον, Ὁ 4τ0 

᾿Ιάρδανος 1415. Ππιν τ τ 155. 

Ἴασος ϑΡΙΙΟΙΙ ΠΙΐΒ, ἅἄπιχ Αἰπθηϊοπβίιπα, Ὁ 5839... 9 τὶ 

᾿Ιαωλχός ορρίάπη ΤΊ ββα]αο τα βίπιπη Πα αβαοιηι βἰξππη ἢ 115. 

᾿Ιδαῖος Τάτ ο 5. ΠΠπι5, ΤΡοίδππβ, Εἰ 11. 30. 
᾿Ιδαῖος Ττοϊαπονῖα ρύᾷθοο 1 348. Η 5τῦ. 318. 384. ὃ 

ΤΣ 0. 119. 416. ὐ995. Ἀ:10. 

᾿Ιδαῖος Ζεύς Π 00ῦ, φμ τῶ 91. --- ᾿Ἰδαῖα ὦ 

ΠΟ 7 190: 7 19. ὅθι, Ὁ το: 1 69...29 

Υ 189. Οἵ, "Ἴδη: 
Ηοτοιὶ 185. Υο]. Π. 924 

ν 

οο " 

γε (Ο 1τ0. 

ΠΡ 

ὅο 

{ 
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ἼἼδὴ τομβ ΡΙυρίαθ οὐ Μγβίδο Β 821. 834. 2 4τῦ. Θ 41. 
5:59 88. 7 105. ΠΡ 185 99 ον Ξλ9: 

989: Ὁ: 5. ΕΟ Σ 1 5: ῬΘ ΥΘΘΟΣΕ ΟΝ ΘΟ 

Φ 449. δὅ69. ΧΊΤΙ. ἸΡ 111. --- Οἱ, ᾿Ιδαῖα ὄρεα. 
Ἴδης Μοββοηΐῃβ 1 568. 
᾿Ιδομιενεύς [)ΘιιοἈ]Π]10 015. ΠΠΠιβ, ΜΊΠΟΪΒ. ΠΘΡΟΒ, ἀπχ ΟΥ̓ θίθη βίη, 

“2 1515. 8. 105. 0645. ΟΣ ἡ 59 0 ΘΟ 505 Ἢ 15: 

4. 48. .Ζ223536: ἩΠΙ Ο8 οθε 1 8. ΠΕ 

“501. δ10. ΠΠ 111. Ν 210---014. 991--511. 5950. 

9502---881:. 402. 408. 424---445. 401---4106. 800 ---509. 

ΟΥΘ ΟΞ ὙΠ 940. 08. 8: οὐδεν οΡη- ΟῚ. 7 9 11 

τ 119: 2. 2450 5. ἈΠΕ ΘΕ  ρϑ:. ϑο  8.5.98 

᾿Ιηλυσός ορρίαππι ΠΠοαἹ ἴδια Β. 660. 
᾿Ιησονίδης Εύνηος Η͂ 4608. 411. Ψ' 141. 
᾿Ιήσων (ΛΘΒΟΗΪ5. ΠΙΠΙΒ) απιχ Αὐροπαπίανππι ΗΠ 409. ᾧ 41. 

᾿Ιϑαιμένης Τιγοῖπβ Ὁ) Π 586. 

᾿Ιϑάχη ἴμδυ]α τη 115 ΤΟ}}] Β 082. 1 201. 

᾿Ιϑακήσιος Εὐρυβάτης Β 184. 
᾿Ιϑώμη ορρίάιπη Τ]Θββα δ Β 129, 
᾿Ιχάριος πόντος ῬΆ5 τηᾶ}}]5 Αθρϑθὶ ῬΡῸΡΘ ϑδμηπμη οἱ Γοδυ τη 

ἴη5 115 ἢ 148. 

“Ιχεταονίδης Π]ελάνισεσττος Ο ὅ40. 
“Ιχετάων ΤιΔοΙη Ομ 15 Π]Ππι5, ΜΟΙ πΙρρὶ ραίον, 114τ. Ο ὅτ. 

9 9).8ὲ 

᾿Ιλήιον πεδίον γύορα Τγοίατη ᾧ δῦ8. 

᾿Ιλιονεύς Ῥ]οΥ Δ μΓ 5 ΠΠ1π|5, ΤΓΡοΐδηπβ, ἐΞ 489. 492. 501. 

(Ἴλιον πτῦ5 Ο 11. 
Ἴλιος 1γ1πι}05 ΤΊ οΐα (Ὁ 15 ὁδηύππι 10615) ἴῃ ΡΠ 6 βία Υ 910 56. 

ΟπΠπ|5. τηορηΐῳ ΝΟΡίπηι5. οἱ ΑΡΟΠῸ οχβίριχονδηΐ ΠῚ 4032. 

( 440 5η4., ΗΘ ΟΠΪ]65 Θχραρπαν ΠΕ 642. Ξ 281. {05 

Ιου] ο!ἃ οϑύ Ζ' 40, Νερίιμο Τπῃοη] (οἵ, Β 1ὅ. Ζ' 598) 

ΜΙποῦνδθ ἰηνίβα 42 21, Ἰΐθιη ΜΙ ΡΟ οἱ γα] οὰπὸ Ο 214. 

(ὑαρτθίτι ΘΟΉ5110 ΜΊηογὰθ Ο 11. --- ΟὈΡΙ ΘΙ ΠΟΙ ΔΉ ΓΠ]’ 
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Ζαρδάνιαι νοὶ] Σχαιαὶ πύλαι, χλυτὰ τείχεα Φ 29ὅ, ἴῃ 
65. πύργος μέγας Ζ 386; ΔοΙΌΡΟΙ5 (Πέργαμος) οἱ ἴῃ 
οἃ ΓΘ θ] τὴ ΡΟ] 5 Εὶ 440 (οἵ. ΠΗ 85), Μίποννδο Ζ 88. 

991, Ιονἱβ (Ὁ) Χ 172; ἐυχτίμεναι ἀγυιαί Ζ 391; ἀοπη5 

Τθοιοτῖα Ζ ὁ. Χ 40; ῬΆΡΙΟΙΒ Γ' 491: Ζ,. 5119; ῬΕΙΆΤΩΙ 

Ζ 349 8544: Ὡ 160. 281. 806. 828. 719. --- 2) ΔΡῸΓΡ 
ΠΥΟΪΆΠΙΒ .Ζ 11. Σ᾽ 58. τ 182. 198. --- Οἔ, Καχοΐλιος, 

Τροίη. 

ἼἼλος ΤΥΟΙΒ ΠΙΠπι5, ΠΑΓΔΠΙ ῬΙΌΠΘΡΟΒ, Καὶ 415. “' 100. 512. 

Ὁ ο. 50. Ὁ 50: 

᾿Ιιβρασίδης Πείροος 4] 530. 
Ἴπιβριος Μοηίονῖβ ΠΠΠιβ, ΤΡΟϊδηπ5, ΝΟ 111. 191. 

Ἴμβριος ᾿Ηετίων Φ 48. 
Ἴμβρος ἴδια τηδνῖβ Αθρδοὶ Ν 88. Ξ. 281. 18. τῦϑ8. 
᾿Ιξιονίη ἄλοχος (Ὀ 18) ῬΙνΊΠιοΙ πιαίϑν Ξ 511. 
“Ἱππασίδης ᾿4πισάων Ρ 848. --- Ὑψήνωρ Ν 411. --- Χά- 

οοψ 4 420. --- “Ιππασίδαι ΟἸατορ5. οἱ βόοιβ 27 451. 

“ππημολγοί ΘΘἢ5. [θπ]ο5α, αἀπᾶθ δον τ 15. Διο γ απ, Ν᾽ ὃ. 

“Ιπποδάιμιας Ττοίαητ Υ 401. 
“Ἱππτοδάμεια Αποβῖβαθ Π]Ϊα, ΑἸΟΔΊΠΟΙ ὁομίπηχ, Ν᾽ 429. 

“Ιπποδάμεια ῬΙΡΠΙΟΙ σομίπηχ Β 142. 

“Ιππόδαμος ΜοΡΟΡρΙ5 ΠΠπ5, Ῥουοοβῖπβ, 1 580. 
“Ἱππόϑοος 1,601 ΠΙΠ5, Τανβαθιιβ, ἅπχ ῬοΙαβθουύπη, Β 840. 

ΘΙ ΘΟ 915...919- 

“Ιππόϑοος Ῥυϊαταὶ ΠΠπι5 42 951. 
“Ἱπποχόων Τλ]ιο5ὶ ΘΟμβοθυπτ5. Καὶ 518. 
“Ιπτιόλοχος Δυζηδομὶ Π]1ι5, Τ οἴδμτβ, 1 132. 140. 

“Ιππόλοχος ΒοΙΠΘνορμοπίαθ ΠΠππ5, ΟἸαποὶ ραΐον, Ζ.119. 144. 

πο 7 0 6. ἘΠ Ὶ1 9. ἢ. 509: 88:10: 55.1.10: 

“Ιππόμαχος ΔΕΓΡΊΔΟ]Ϊ ΠΠΠπι8, ΤΡοΐδηπβ, 71 189. 

“Ἱπττόνοος Θτάθοιβ .1 808. 
“Ἱπποτίων ΜοΡΥῚΒ ραΐοι, Αβοδηῖιβ, Ν᾽ 1923. 

“πποτίων Ττοίδηι (Ξ 514. 



Ξ 3 Τηοχ ποιηϊππη. 

“Ἰρή ΠῚ ΠῚ] ΘΧ ΟΡΡ ΙΝ. ΑΡΑΠΙΘΙΠΠΟΠΙΒ. Δα 51 Ππ|Π0Ὶ ΔΙΘΒΒΘΗΠΠῊ 51{15 

Πα : ΟΣ 

Ἴρις ἄδουπαι πιπίία Β 186. 190. 19ὅ. Γ΄ 191. 199. Ε 858. 

θοῦ: 908. Θ.998-. 999: 400: 190. “72:85. ἴ88. 195: 

1. Ὁ δ: 8 5: ΠΥ, 1085 ΠΡ ΟΣ 

Σ τοθυ δ. 1159: θοῦ ΒΡ ΕΒ: 

95.117. 14.595. 155. θεν θ ὃς 

Ἴσανδρος ΒΕΙΘΡΟΡΠοπίδο ΠἸπι5 Ζ 191. 308. 
Ἴσος Ῥυϊατηὶ ΠΠπ5. ὁχ ρϑθιοθ ΧΖ1 101. 

“Ιστίαια ορρίαπι ποθι Β ὅ81. 

᾿Ιτυιϊιονεύς ἩΥΡΘΙΌΟΙΪ ΠΠΠπι5, Ε]θιβ, “0. 612. 

Ἴτων ορρίάππι Ῥυοίθβι!αὶ ἴῃ ΤΊ] ββα 18. βίππι Β 690. 
᾿Ιφεύς 1, γοῖα5 Π| 411. 

᾿Ιφιάνασσα [Π|ὰ ΑΘΔΙηοΙηΠο 5 1 140. 9281. 

᾿Ιφιδάμας Απίθπου!β Π]1π|5, ΤΓΡοίϑητβ, 1 221. 284. 251. 261. 

Ἴφιχλος ῬΕΣΙΔοΙ ΠΙΐ5, ῬΟΔΑΓοΙβ δὲ ῬΡοίθβιαὶ ραΐον, ΤΠ παι, 

Β τε Ν θοῦ: ἡ 090. 

᾿Ιφίνοος ΤΠοχὶϊ ΠΠπ5, Οναθοιβ, ΠῚ 14. 
Ἴφις Ῥαίγροο! βουνὰ οἱ ἀπηῖοὰ [007. 

᾿Ιφιτίδης “,“ρχεπτόλειιος Θ᾽ 138. 
᾿Ιφιτίων Οἰνγηΐοὶ ΠΠ1π|5, ΤΙ ΟΙ που τη βοοῖιβ, Υ 582. 

Ἴφιτος ΝΑΆΡΟΙΙ ΠἸπι5, ῬΠοσθηβίβ, 5 518. Ρ 800. 

Καβησόϑεν ὃχ ορρί(ο ΤΊ οἶαθ νο] Τινοῖδο Ν 808. 

Καδιιξῖοι ΤΠΘθδπὶ Ζ' 888. 591. Ε 801. Καὶ 288. 

Καδιιεΐωνες ΓΠΘΌΔΗΙ “4 885. Ε 804. 1 680. 
Κάξειρα ταὰ]ῖοι" (δι οὰ 4] 142. 

Καινεΐδης Κόρωνος Β' 140. 

Καινεύς τὸχ Παρ! Ππαλῖπη 4 3204. 

Καλήσιος ΑΧΥΙΙ ταϊηϊβίο Ζ 18. 

Καλητορίδης “4 φαρεύς Ν 541. 
Καλήτωρφ ΟἸνΕ ΠἸπιβ, ΤΓΡοίαππβ, Ο 419. 

Καλλιάνασσα τὰ ὁχ ΝοΙΘΙα 5 Σ᾽ 106. 



Τηοχ ΠΟΙ ΤΠ. 919 

Καλλιάνειρα τὰ ὁχ ΝΟΡΟΙΔΙθπ5 Σ᾽ 44. 
Καλλίαρος ορρίατπιαι Το οχτπὶ Ογριίονιπι Β 531. 

Καλλικολώνη 601115 ῬΓῸρ6 ΤΡοίαηι Υ̓ 8. 101. 

Καλύδναι. Ἰπϑα]ιθ πο ῬΓΌΟΘΙ] ἃ (Ὅο 5ἰἴδο Β 6ττ. 

Καλυδών υὐὔὖὖῦϑ Δοίοϊουι Β 640. 1580. 581. Ν᾿ 211. ἷ3ΞΞ 110. 

Κάλχας ΤΠΘΒΟΡΙΒ. ΠΙΠΙΒ, ναΐθβ Οὐαθοολη, “4 09. 80. 10. 

ΒΘ. ΘΟ Ν 15. τὖ- 

Κάμειρος ορρίάππη ΠΠΟΩῚ Ἰηβι]λο 9 θδ0. 

Καπανεύς (τμπ8 οχ δδρίθπι δα 1Ἴ]6 85) ΞΕ ΘΠ ραΐον Β. 04. 

727) 109. Δ 910. 

Καπανηιάδης Σϑένελος Ε 109. 
Καπανγήιος υἱός ΘίΠομρΠ5 Ζ] 861. Ε 108. 341. 

Κάπους ᾿ΑΑΒΒΆΡΔΟΙ ΠΠῚπι5, ΑΠΟΠ δα ρϑΐθυ, Υ 299. 

Καρδαμύλη τπππ ὁΧχ ΟΡΡΙ ΙΒ. ΑΡΔΙΠΟΘΙΏΠΟΙΪ5. Δ βἰμιπη Μ6Ά56- 

ΠῚ Ε1π|5. 1. 150: Φ02: 

Κᾶρες 568 Αβίδθ Μίμου5 Βὶ 861. Καὶ 428. 

Κάρησος ἔπνῖιβ. οχ 14ἃ ΟΥ̓ τπ|8, ἴῃ ΛΘβθριμ οἤϊιβιιβ, Π] 20. 

Κάρυστος ορρίδιπη ᾿πθοθαθ ΡΒ ὅ99. 

Κάσος Ἰμδιδ, τηΔ 15 ΑΘΡΔΘΙ ᾿ηΐρι (δρᾶ πὴ οἱ (οίδιη 5118 

Ἴ) Ὁ {ιν 

Κασσάνδρη Ῥυϊδταϊ Πα Ν᾽ 800. 2 699. 
Καστιάνειρα (ΟΡ ΓΠΠΟΠΪΒ ἃ Ῥυατη0 τηδίοι Ὁ 906. 

Κάστωρ ΤΎΠαΔΡΟΙ οἱ 1,θᾶαθ ΠΙ1π5, ἨθΙθ πὰ. οἵ ῬΟΠΠΟἷβ ἔαρι, 

ἸΝ 951: 

Καύχωνες σ6η5 ΒΒ γ 6. οἴπὴ ΤΥοϊδηβ ἐοραθναία Καὶ 499. 

5.9»9: 

Καύστριος Πανῖπβ Π γα ϊα6 Β' 401. 

Κεάδης (θδο ΠΙ115) Τροίζηνος Β' 841. 

Κεβριόνης Ῥυϊδτα! Π]ΠῚ5. Θχ Ῥδ 6] 166 (Π| 198), Ἡδοίονβ ρα, 

ΞΘ 7 ο ΠΡ ὃ. Ν᾿ ϑὺῖ ΠΡ 3 πηι {91 

ἀπ: τὺ: 99: {πῶς ΟῚ: 

Κελάδων δυνῖιβ ΕΠαῚΡ Η 183. 

χένταυροι 5.6.5 ἴθυα ἴῃ ΤΠ] ββα]α Πα ἰλη5. 7 88: ἰ᾽Ω] ΩΣ »-. ΘΒ πϑὴ “Ὁ 5 « 



14 1πᾶθχ ποιηΪ ΠΠ1Π]. Ω 9 

Κεφαλλῆνες οἶνο5 τορι {Π|Χ18 Β 081. Ζ᾽ 580. 

χῆρ ΤῊ ΟΡ ΓΒ ΘΘΠΤΙΒ 5165 ΠΟΙ] ΗΠ 0115 ἀΘϑἐ!ηϑύμμη. 1 228, Β 852. 

859. 1. 0.199- ὁ: 191: ΠΟ ΕΠ 5. 73 0 111. 

85. Ν᾿ 66. 590: «01: “005. “Ξ Ὁ. Τὺ 1 

081. 810-.ἕ ΒΓΑ Σ ΤΌ πο Ὁ 8. 

42 82. -- Κήρ ἄθα Σ ὅ85. --- χῆρε Θ τύ. Χ 210. 
-- γῆθεα Β΄ 905: 55.557 1 0 79: 59,8. 1 ΠῚ: 

“0389. 72 1|9 590. 49. τε 89 Οὐδ 1: ΒΟΌΣ 

ΧΟ 0: 

Κήρινϑος ορρίαιμη Επθοθαθ ΒΚ ὅ98. 

Κηφισὶς λίμνη Οὐοραῖβ Ιαοτβ ἴῃ Βοθοίία Εἰ τ09. 

Κηφισός {πνῖπβ ΡΠΟοΙαΙ5. Βὶ 522. 525.. 

Κίχονες σὴ ΤὨγοῖαθ Β 840. Ρὶ 18. 

Κίλιχες σοὴβ ΡΙυϑῖδ Ζ 891. 415. 

Κίλλα ορρίαιπη ΤΊ οδαῖ5. Δ 88. 452. 

Κινύρης ΟΥρτῖιβ. Ζ 20. 

Κισσηὶς Θεανώ Ζ 299. 

Κισσῆς ἴὰ ΤΙ τ οἷα ΤΘΡΉΔη8, ΤΉ ΘΔΠΠΒ ρϑΐοι, 2 228. 

Κλεῖτος ῬΊΒΘΠΟΥΙ5. ΠΠΠπΒ, ΤΡοίδητιθ, Ο 448. 

Κλεόβουλος 'ΤΥοίϊδιπιΒ 1 580. 

Κλεοπάτρη [ἅλ6 οἱ Μαυρθᾶβαθ Π]1ἃ, ΜΙ ΙθαρῚ οομίπηχ,  ὅδ06. 

Κλεωναί ορρίαπιι Αρατηθιηποιῖβ Β ὅτο. 

Κλονίος ἀπχ Βοθοίουιπη Β 495. Ο 840. 

Κλυμένη ἨοΙοπαθ μὰ 1᾿ 144. 
Κλυμένη τπὰ ὁχ ΝΕΡΙ αἴ τ5 Σ 41. 

Κλυταιμνήστρη (ΤΥΠάΔΓΟΙ οὐ Το ἄδ6 Π]18) ΑΙ ΘΠ ΠΟΙ ΘΟ ΠΗΧ 

7.11.0. 

Κλυτίδης Δόλοψ Δ 802. 

Κλυτίος ΤιΔοτηθαοπίῖϊβ Η]Πι8, Τ οίαπιβ, Γ 141. Ο 419. 421. 

9.98: 

Κλυτομήδης ἘπΟρΡΙΒ5 ΠΠΠΒ ἱἁΡ 084. 

Κνωσός ορρίατπῃ ἴῃ Οὐοία βίθπη Β 640. Σ᾽ δ91. 

Κοίρανος Οτοίομδῖ5 Ρ 611. 614. 

β 



Τηθχ ΠΟΙ 1]. ὧϑ - οι 

Κοίρανος Τιγεῖπ5 Εὶ ὁττ. 
Κοπιρεύς ρύάθοο ἔπ υϑίποὶ Ο 039. 

Κόρινϑος υτὖ8 Β ὅτο. Ν 664. --- Οἢ, ᾿Εφύρη. 
Κορώνεια ορρίάπηι Βοθοίίαθ ἢ) 509. 

Κόρωνος ΟλΘμοὶ ΠΠΠπ5, τῸχ ΠΑΡ ΓΠπανιη, 9 140. 

Κουρῆτες ΘΘμ5 ἴῃ Αϑίο!α μα] αηβ 1 29. ὅ82. ὅ49. 51. 

ὅ89. 

Κόων Απίοπου!β ΠΠ1π5, ΤΙ οΐδηπβ, , 348. 2ῦ0. 17 ὅ3. 

Κόως νοὶ Κῶς ἴπϑια πιδιῖθ Αθοδοὶ Β 6ττ. Ξ 2ῦῦ. Ὁ 238. 

Κρανόάη ἴπδια ἃ] οατήη Ἰρποία 1 445. 

Κράπαϑος ἰπδιἃ τη} 5. Αθρδθὶ, απᾶὸ ροβίοα Κάρσαϑος ἀϊοία 

"θυ ΒΟ ΤΟΣ 

Κρειοντιάδης “υχκομήδης 17᾽ 340. 

Κρείων Το οτ 6615 ραΐθν, ΟνΆθοιβ, 1 84. 
Κρήϑων ΤΊΟΟ115 ΠΠΠ5, ΟΥ̓ΒΠΟΟΙΙ ἐραΐον, Εἰ 42. ὅ49. 

Κρῆτες Ογοίθηδεβ ΒΚ 640. Γ΄ 280. 281. 2251. 205. Ν 219. 

ΠΡ ΣΦ Ὁ 9 ΤΌ: 99: 

Κρήτη ἴπδιῖα Βὶ 649. 1 288. Ν 450. 459. 

Κρῖσα ορρίάϊπη ῬΠΟΟΙαΙ5. Β ὅ20. 

Κροῖσιμιοος ΤτοίδηπΒ. Ο ὅ28, 
Κροχύλεια τορῖο Τπδοαθ ἀπ θαῦνα ἸΠβ1|ἃ ῬΓΡΟΡ6 δία Ὁ 090, 

Κρονίδης Ταρρίίον ..4 498. ὅδ2. Β΄111. 81ὅ. 4. 2ὅ. 1606. 
ΡΟ 0: Ζ. 99... 09: Θ᾽. 9515. 111. ἘΠῚ. δ. 

18: 109: 55.3.6: 717. 9.. 989...Ξ 980: 0 Ὁ 7 440: 
ΘΟ ΤῸ 09. ἘΣ 150. 901. 491. 91: 901 905: 

ΠΟΘ ἢ ΤΟ Ὁ 98: 11.9:. 241. 

Κρονίων Τυρρῖίον.4 891. 405. 602. ὅ298. ὅ89. ΒΊ102. 350. 
ΠΟ Ἰ ϑῦρ. “ 249... 29 09: 809. 

ἀρ ο  Ζ θ Ὁ ΕΠ 93: πορος 209: 885. 4.81- Ὁ 100. 

τ 911 ..5.2:. 18. 9986... 400. ἡ ῶϑοι. 522. 

ΘΠ δ 53... .ΧΞ: τ ὦ γι ΠΕ. πο ρος τος 
Σ 118. σΤ' 90. 540. Υ 800. Φ 184..198.9290. 1 290. 

6.1- 



10 Τηοχ ΠΟΙ ΠΗ. 

Κρόνος ΤΟΥΒ μαΐοῦ 5. δῦ. 9519. 2789. τῦ: Νὶ 1791. Ζ 190. 

(588. 415: τῶ. [5:..- ΠΠΠ ΝΘ Θ: ἘΠ Ὁ ΘΟ θς 

ὁ 49. τ τ 51 0 ἸΘ 91: ΡΟ ΠΣ 

ΟΡ 510. 

᾿Κρῶμνα ορρίπηη ΤΡ] ΠΡ πα Κ᾽ 858. 

Κτέατος Λοίοιθ Π]1π|5, ἘπαρυΕἱ ἔγραίοι, Β. 621. Ν 188. -- 

Οἱ, ᾿χτορίων. 
Ἰκυδοιμός ἀδοιηοη {ππηπ]{π|8 Σ᾽ ὅ85 (οἵ, Εἰ 698). 

. ύϑηρα ἴπδαα Ο 482. 488. 

Κυϑήριος ““μφιδάμας Καὶ 268. --- “υχόφρων Ο 481. 

Ἰυλλήνη τλοπβ Ατοδλαΐαο Β 008. 

Κυλλήνιος τος ΟΥἼοπα οχ ορρίαο Ε]θοιππι οὐέπιβ Ο 518. 

Κυμοδόχῃ τιπὰ οχ ΝοΙΘΙ αἴθ π5 Σ' 59. 

Ιυμοϑόη πὰ ὁχ ΝΟ αἴθ Σ᾽ 41. 

Κῦνος ΟΡ τι Ἰφοογ ον Οριπίϊοιπιη ΒΒ 591. 

υπαρισσήξις ΟΡ άπ ΝΘΒΙΟΡΙΒ. ἀπ ἴῃ Μοββθηΐα πὶ ἴῃ ΤΥΪ- 

ΠΣ] δία ΒΚ 598. 

ΙΚυχάρισσος ορρίάιμπη ΤΠ οοοηβίιπη ΒΒ 519. 

Κύπρις  ϑιιβ Εὶ 880. 422. 458. 160. 888. 

Κύπρος ἴπδι]ὰ Ζ 921. 

ΜΚύτωρος ορρίάϊμη αρΙ Προ 5 858. 

Κύφος ορρίάτμι Τ]ιοββα δ ΒΡ 148. 

χύων Ὡαρίωγος 51ν1π8 ν6 1 οαπίοι]α ΧΟ 29; ολθιῃ 5[611ἃ 5 σηΠ- 

οαΐα “7 02. 

Μκῶσται ορρίάϊμη ορθοίαθ Β 502. 

κῶς ἴπβι!α: ν. Κόως. 

“1ἀας ορρίαππι Τιοοπίοαθ Β᾽ 8. 

“1αἕρχης ΠΠΔΘΙΠΟῊΪ5 ΠΠΠ5, ΑἸΟ πη  ἀομ 5 ραΐθι", Μγυιαϊᾶο, Π| 191. 

ῬΔ61. 

“Φαξρτιάδης ᾿Οδυσσεύς Β΄118. Γ΄ 200. 4 88. Θ 98. 1.808. 
024. Κα 44. ἹΡ 128. - “αερτιάδης Ῥ6Ρ 86 ῬΟΒΙΠΙΙ) 

1.8: 



Τηοχ ΟΠ ΠΠΠῊ. ὥι 

.“Ζ“αχεδαίμων τΘριτη ΜΘ η6]αἱ Β 581. 1389. 944. 881. 448. 

“Ζαμτετίδης Ζόλοι, Ο ὅ30. 

“Ζ1ἀμσύος ΤιΔΟΙΠΘΟΠΠΒ ΠΙΪΠ5, ΤΥΙΆΤΩΪ [Ραῖοι, Τ)Ο]ΟΡῚ5. ραΐοι, 

ΠΥ  . 258. 

“1ἀμπτῶος ΤΙ Θοίον ΙΒ Θαιπιθ Ὁ 180. 

““Ζαόγονος Τλϊδμ 15. ΠΠΠι8, Τ Ροἴδηπι5, Υ 400. 

«71αόγονος Οποίον!Β ΠΠΠιβ, ΓΓΡοίαππ5, ΠῚ 004. 

““Παοδάμας ΛηΐοποΙ 5 ΠΠΠπ5, ΤΠ οΐδηπβ, Ὁ δ10. 

“1ᾳοδάμξδια ΒοΙΠΟΓΟΡΠομΐδο ΠΠ1ὰ, αι ρΘοῊ 5 τηαΐοι", Ζ191. 198. 

“1αοδίχη ΑΘδτποπη πο ηἶβ ἢ] 1 140. 281. 

“Δαοδίχῃ Ῥυϊαταὶ Π]ἰὰ 1124. Ζ 252. 

“1αόδοχος Δεΐοηου θα ΠΠΠπι5, ΤΡοΐαμιιβ, Ζ] 81. 

“1αόδοχος Οτάθοιιβ, ΑΠΕΠΟΟΙΙ βοῦα]15, Ρ 099. 

“1αοϑόῃ ΑἸΐαθ Πα, ΤΠ οδομ5. (6 ῬΥΙΆπη0 τηδίον, ᾧ 85. ἃ 48. 

“αομεδοντιάδης Δάμπος Ο 21. --- Πρίαμος 1 300. 
“]1αομέδων τὸχ ΤΤοΐδο, ΠῚ ΠΠΠπ5, ΒΘΟ ΠΟ π5. Ῥυΐατὶ ΤΊ ΠΟΙ ]]- 

ὉΓΠΙΝ θη ον 09. ΠΟ Ἴ 0409. Ζ2.99. ΗΠ 48: 80. 

ον (5 411.59.. 19 9.8. 

“Ἱαπίϑαι σοιβ ΤΠ Θββα δ ΤΠ 198. 181. 

“«1ἀρισα ΟΡΡΙ άπ "ΘΙ ΑΒΘΌΙΙΠ] Ἰηΐ6 1 ΟΥΘη οἱ ΘΙΏΥ "Δ 1 51 {ΠῚ} 

Ὅ 841: ΘΟ. 

“1εχτόν Ῥυοππηξι πηι [46 πο 15 ,(Ξ 984. 

“έλεγες 56ῃ5 ἴῃ ΤΡοδᾶο Πα ἰδ Καὶ 499. Υ 96. ᾧ 80. 

““Ιεοντεύς ΟοΥοΠηὶ Π]πι5, Πρ πὰ, Β τ45. Π 180. 188. Ψ' 881. 

841. 

“1εσβίδες ναι]]οοβ Τμοϑυΐαθ 1 199. 911. 

““έσβος ἰπδαα 1 129. 211. 604. 2 ὅ44. 

““εὔκος ΤΠῚΧῚΒ 5064115 Ζ΄ 491. 

.“1ῆϑος Τουίαχηϊ ΠΙΠιΒ, Πανίβαοιβ, Β 848. Ρ 288. 

“1ηιτοὸς ΑἸΘοί ΟΠ 15 ΠΙΠι5, ἅπις Ἰθοθοίουιμι, Β 494. Ζ 80. Ν 91. 

ῬΣΘΟΙ. ΘΟ. 

την ος ἸαΒι18] “4.598. Β τῦ. ΗΠ 401. Θ'280. ,Ξ| 8380..ὄ 281. 

Φ΄ 410: 40. 58:. 19: Στ. 



5.8 Τηθχ ποιηϊπηπηη. 

“1Ἕηόχριτος ΑΥὐΙΒ Δ ΗΓΒ. ΠΠ]Ππι5, ασαθοιβ, Ρ 544. 
“1ητώ [Ιονὶβ οΘομπηχ, ΑΡΟ 5. οὐ Π΄δηὰθ τηδίθι, α΄ 9. 90. 

ἘΠ. ΛΙΣ ἘΞ 8391: ΤΡυϑος ΠΕ δα το ΕΟ 
498. 502. ὃ 601. 

“Τιχύμνιος ΠΟΙΟᾺΠ5 ἀνπποππιβ Β᾽ 608. 

Τίλαια ορρίατπαη ῬΠΟοΙαῚ5. Β. 698. 

«“{ιμνώρεια πηὰ ὁχ ΝΕΡΘΙ αἰ π5 Σ᾽ 41. 

«Ἱίνδος ορρίαιπη ἩΠΟΑῚ ἰπβιηαθ Β 656. 

Αιταί Τονὶβ ΠΠ1ὰ6 1 δ02. 
““οχροί, ἘΠ ΡΙοπθιη 11 οἱ Οραμῇ!, Β ὅ21. ὅ8δ. Ν 686. 119. 
“Ζ1ὑὐχαστος ΟΡ! απ ἴῃ (τοία βπιη Β 641. 

“1υχάων ῬΆΠαΔΙῚ μδΐίον, Ζθ]θαθ δὰ Αθβθρῖση ΟΡ 8η5, Β 820. 

27 .89:.95. 95: ΠΟ Π9 Ὁ 109 5  ΤΟΥΒΘΟΡῸΣΝ 

ος πο. 2 89ς 

“Δυκάων ῬΥΙδταΙ ΠΠΠπ|5 ὁχ Πδοίμποι 1 888. Υ̓ 81. ᾧ 8. 121. 

τχο Ὅ: ἢ (0: 

“1υχίη Ρᾶν5. Αβίδθ ΜΊπουῖβ ἰπΐοι Οδυΐλιη. οὐ ῬΑΠΙΡΠν]ϑ πὶ 510 

Β. 811... 419. ανο, Ἰἰοδεβηη: ΓἸ ΒΒΘ ΘΝ 555: 
191. 9518: Π 4159. 55. ΘΊΒΕ 19 0 19: 089: ἘΣ ΡῚ 

“1υχίη τορῖο δα Αθβθρίπη 5ἰία. οἰνοα Ζθίθαπη ορρίαππι Ε 105. 

Ἴ{7| 3}: 

Τύχιοι τοῖοι (δ ίδτη οὐ ῬΑ ΡΠ Παπι Πα] απίθϑ Β 810. Ζ 191. 

ον ς ΒΒ 1895.. 099: ἢ 9. ΠΥ: Οὐ 9: ΚΖ ΤΠ ΘΗ 9: 

ἘΠῚ 15: Θ᾽ 1: 0 4150. 7 85, ΘΟ οἸν 

921. 8580. 846. 8589. 816. 408. 409. 411. 419. 

ΝιρΌ. Ξ 0. ΟἼἾΡΑ: 490.:.485. 86: 1Π 9} Ἴ9 9. 

490. 495. 525: 92. .541. 5604. 5824. 599: 099: 608Ὁ- 

ῬΞιλ- ΠΠἸῸ ΠῚ  Π5Ὶ 

“1υχομήδης ΟΥΘομ 5. ΠἸΠιΒ, Οὐάθοιβ, 1 84. 77] 866. Ρ 845. 

9460. Τ᾽ 240. 

“Δυχόοργος Αγοὰβ Η͂ 142. 144. 148. 
“Ζ1υχόοργος γα πί5. ΠΠΙα5, ἴῃ ΤΉ οἷα τ ρπδη5, Ζ 180. 184. 

“Τυχοφόντης ΤΡοϊαηπ5 Ὁ 2τῦ. 
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“Ζυχόφρων Μαβίον!β ΠΠΠπι5, ΟὙτΠθυπι5, Αἰδοὶβ τηϊπἰβίοι, Ο 480. 

“1ύὐχτος ορρίατπμ ἴῃ Ογοία βἰίπιη Β 641. Ρ 611. 

“Δύχων ΤΥοίδπιβ Π 885. 881. 

“Τ1υρνησσός ορρίάιιη Δίγβίαθ Β' 090. 691. Τ᾽ 00. Υ 92. 

«Τ1ὐσανδρος ΤΥΟϊδηπ5. .1 491. 

ἥῆάγνητες 5605 ΤΠ ΘββαΠαθ ΒΚ τῦ0. 

αίανδρος Ππνὶπ5 ΡΠΡγ ρα Β 869. 

ηαιμαλίδης Πείσανδρος 1 194. 
αῖρα τὰ οχ ΝΕΡθΙαἴθτι5 Σ᾽ 48. 

Παίων Ἡδοιποηΐβ Π]Ππ5, ΤΠ θδηι5, Ζ' 894. 398. 
άχαρ Τιοβθῖπ5 22 ὅ44. 

ἥαντινέη ορρίατπηη Ανοδαίαθ Β 601. 

Πάρις Αταϊβοα δι} ΠΙΠ5, Ποῖα, ΠΠ 8519. (92). 

άρττησσα ἔπιθηὶ Αϑίο!! ΠΠὰ 1 δὅτ. 

“πάσης ορρίάπμη Τ)1ΟΙ 615 ἴῃ ΑΥΡΌΠ 46 δι Β 502. 

Παστορίδης “Τυχόφρων Ο 438. 
άστωρ ΤΩ ΟΟΡΠΡΟΠΙ5 ραΐθι, Ονέμουιβ, Ο 480. 

Παχάων ΑΒΟΙΘΡΙΙ ΠΠπ|8͵, ΤΉ ΘΒθα]π5, Β 182. 24 198. 200. 

Ἰπθ: 19. 17: 5958: 619. 661. 599: ,Ξ ὃ: 
Πηεγάδης Πέριμος ΠῚ 690. 
ηέγης ῬΙιν]οὶ ΗΠΠπι5, ἀπιχ θουτπη, απ| ΤΠ] 1 Π1ο οὐ ἃὉ ΟΠ πὰ αἴθ τι5 

ΨΈΠΟΠΙΝν, 5 6. ἡ. Ἢ 09. Ν 092. Ο᾽ 302. ὕ20. ὅ90. 

76 

εδεών ορρίάππι Βοροίίαθ Β 601. 

Ππέδων ΟἸΙοὶ ΠΠϊ5. οχ ρϑοῖοο Β τ21. Ν 6098. 609ὅ. Ο 883. 

994. 

]έδων τι ὁχ 506 115 ΤΡΟϊ πουιπι Ρ 216. 

Πελάνϑιος ΤΥνοίαπιβ Ζ 30. 

Πελάνιτίττος Ἡϊοοίδομβ Π]1π5, Ῥουοοβίαβ, Ο δ41. 58. ὅτ. 

82. 

Μελάνιτίπτος Οτάθοιβ 17 240. 

“Πελάνιστος ΤΥοϊαπιιβ Θ 216. 
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ελάνιπτος 411π|5 Ττοίδππβ ΠῚ 698. 

“ηέλας Ῥοτίπειῖ ΠΠΠπ|5, Οεπεὶ ἐγαίον, Αδέοϊπβ, Ξ 111. 

“ελέαγρος Θεπεῖ ΕΠπ|5 Β 642. 1 543. 580. 558. 590. 
ἥελίβοια ορρίάπτη ῬηΠοείείδα ἴῃ Μασποβία βἰίππη Β 111. 

ΠΠελίτη ππᾶ εχ Νεογειαῖρτιβ Σ 42. 

ενέλαος Αἰγεῖ ΒΠπ5, τὸχ 1,δεράδοιηοπίβ Β 581 5464. (ὑπ 

{Π|κπὸ Ἰεραίπιβ Τ͵οίδιη νεπογαΐ 1 206. , 140. ΜΗ τ᾿- 

Θοπηῖο εβὲ Ζ 51 5644., ΤΌΟΡΟΓΕ ποη ΘχοοΠΠΕ Η͂ 104 5α4.; 

ΘΠ ΑΡΔΙΩΘΙΠΠΟΠΘ ἔγδίγα δ. ββίτηθ σοπίππείπβ Β 408. 

Η 4τὸ. Καὶ 258 834ᾳ. 240 (οἵ, Η 10τὸ, ἕατπεπ 80 δοὸ νἱξ- 

Ρογδίαν Καὶ 120. Α ἴπποπϑ εἔ Μίποινα (4 1328) ἀείεπαιπιν 

Ζ τ. (τπη Ῥαγάθ ρυστδΐ Γ᾽ 21. 339 56464., 4 ῬΑπᾶδΙο 

γΠπογδίπ 2 135 εἴ 4 Μδεϊδοπθ οπγδία 2] 213: οππε 

ΑπΈΠΟΟΙΟ Αοπϑᾶτη ἀροτραϊιν Ε 561 544.; εἴπῃ Ἠδεΐογε 

586. Ῥασπδίπστπη ΡΟ ορίιη’ Η 94. Ῥαΐγοαῖ! ΟΘΟΙΒΙ ΘΟΥΡΗῚΒ 

ταϊδίαν 1 544. 1234. 138. 2351 »544ᾳ. 501 Βα4. 584 564. 

651 8644. [πίργῆ!ξιέ ϑεδιπδηαγίππη Ε 49, ῬΥ]ΔΟΙΙΘΠΘΙΣ 

Ε ὕτθ, Ῥιβαπάγσιπη Ν 611, θοίορεια Ο 540, Τποαπέεσση 

Π| 511, ἘπρμοΥππ ἢ 46, Ῥοάειῃ Ρὶ 518. Τπ 1π6415 ἔππο- 

ῬγθαΒ απ εονίαί ὩΡ 293 564., σὰπῃ Απέ]οομο δ]{ετ- 

οαΐ 566---611. 

Πενεσϑεύς Ῥείεὶ ΠΠπ5, ἄπχ Αἰμοπίεπβίπμι, Β 552. 4 331. 
ΙΗ 8381. 318, Ν 195. 690. Ο 331. 

 Πενέσϑης σταροιβ Ε 609. 

“ενέσϑιος Ατοῖίμοι ΠΠπ5, Βοεοῖιρ, Η 9. 

ΠἹενέσϑιος ϑρετέμεῖ ΠΠπ5, πππβ ἐχ απίπαπο ἀποῖθπβ Μυττηᾶο- 

πῖπη, 1 118. 

ενοιτιάδης Πάτροχλος Α4Ἢ 801. 1211. 4 608. Π 420. 
4354, 438. 452, 554, τ00. 132. δῖ, 8510. 5695. 

558, Σ 95, ᾧὦ 98. 3.25. 55. 3»..16᾽ 

ΠΠενοίτιος Αεἰοτῖβ Π]πιβ, ῬαίτοοΙ ραΐεν, 1 202. “1 6058. τθῦ. 
711, 185, 814, 881. Π!: 1. ΤΙ 145. 518. 501: 656- 

6ὅϑ5. 521, 519, 355, 455. Ὑ 54, 3585: 
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ΤΠ έντης ἀπχ ΟἸοομπαι Ρ τ. 

ϊέντωρ Τυλ νυ} ραΐον, ΤΡοίδηπα, ΝΟ 1Τ|. 

Τ]ένων Ττοΐδππβ 71 198. 

Ἤξριμιερος Ττοίδπιπ Ξ' 518. 
Ἡέροψ Δαναβι οὐ ΑἸΡ]Ν ΠΙϊαβ, Ῥουοοβίιβ, 5 891. .1 899, 

Ιέσϑλης Μαρομπμι ατχ Β᾽ 804. Ρ 9160. 

ἡϊέσση ορρίδιμι Τκιοομίολο 589. 
εσσηὶς κρήνη ἴῃ Τ]ΙΟκβα Πα ν 6] ἴῃ Τχοοιῖοα Ζ 4ὅτ. 

͵ηδεσιχάστη Ῥυϊανιὶ ΠΙᾺ ὁχ Ῥαο οο Ν 1τ8. 

]ηϑώνη ορρίάπαι ἘΛΠοοἰθίαθ ἴῃ Δα σποδῖα 5) τ1ῦ. 

ἤΤηκιστεὺς ἘΠΙΗὶ Π]1π5, ἀτάθουβ, Θ 888. Ν 492. 0 889. 

Π]ηκιστεύς ΤΑΙαὶ Π]πιβ, Ασϑοῖνιβ, Β ὅ66. Φῇ 618. 

ϊηχιστηιάδης Εὐρύαλος Ζ 38. 

Ἥτηονες Τυχαὶ Β 864. 800. Καὶ 481. χων Ε 48. 

ηονίη Τιναϊα 1 401. Σ 291. 
ἽΤ]ηονίς υυυ]ῖον Τνᾶὰ .171 149. 

͵ηριόνης ΜΟΙ ΠἸλιβ, ΤΔοπιθποὶ βοα]5, Β' 601. “27 354. Ε δ9. 

00: 100. ΘΑ. 85: ὅ9. 9δ. 999. 960.. 9τῦ. 

Ν 98. 1599... 104. 9416. 949. 904. 966. 995. 804. 800. 

ὀδθισθοι δϑθὲς 691: δ οὔ τος ΘΟ ΠΞ 514... Ὁ.:803. 
Π 842. 008--621. Ρ 259. 610. 690. 6068. 669. τιτ. 

71.289. Δ᾽ 118. 194. 851. 856. ὅ98. 614. 860---896. 

Ἥπδστωρ Ῥυϊανιὶ ἢ] Ὁ 951. 
ἸΠ|δειὰ ορρίάπαι Ποθοίϊας Β δ0τ. 
ἩΠλητος αὐ Τοιῖὰ ΒΚ 868. 
γΠίλητος ορρίαπιι ἰὰ Οτοία βἰααι 5 64. 

ἩΠνύειος ᾿Ορχομενός νοῖαβ αὐ ΔΠηνάσιθν Β' 511. 

ἩΠνοΐτος Πανὶπβ Ε]ϊαὶβ. .7. τ99. 
Μίνως Ιονὶβ ΠΠϊὰ5, τσ Ογοίδο, Ν 450. 451. ΞΞ 899. 

Ἥ νῆσος Ῥάρου (ἢ 510. 

(ἰοῖοα ἴαϊυπι “] δ11. Ε 018. ὁ99. Ν ὁ032. Π'ὶ 884. 849. 

Σ 119... 7 81: 410. ᾧ 88. 110. Χ' ὅ. 808. 2 188. 

909. λ 593. χ 418. μοῖραι Ὁ 49. 
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Πολίονς Οἰοαίαβ οἱ Ἐπιονίπβ, Δοίουῖβ ΠῚ, Ζ τ09. τ50. 

ΠΠολίων ΤΥοΐδηπβ, ΤῊ ΓΔ οἱ τηϊπἰβίθι, “}! 822. 

ΠΠ]όλος Μοιϊοπῖβ ρμαΐθι', Ονθίθηβιβ, Καὶ 209. Ν 349. 

Πόρυς ἨΙρΡούοΠΙΒ. ΠΠπιβ, Μίγϑιιβ, Ν 192. ,.Ξ 514. 

Πούλιος Απρὶδθ βὍπου, Ερϑιβ, “Ζὶ 189. 

ἸΠούλιος ΤΥΟΐδηπ5 0 ΔΟΙΠ]16 οὐοοίδαβ Υ 412. 

Π]ούλιος ΤΥΟΪδΠτ5 ἃ Ῥαΐγοο]0 οοοίβιιβ 11 690. 

Μοῦσαι ἸΟΥΙΒ ΠΠ1|ἃ6 Β 491. ὅ98: Α΄ 6004. Βὶ 484. 94. 

“14.918. Εἰ 08. 16 119. Πρ υσο,"Β. ΤΟΙ, ϑε 1 : 

Τηυγδών τὸχ ΡΙΠΓγοίαθ 1 186. 

ἤηύδων Αἰγτηη!! ΠΠπ5, ῬΆρΡΠ]αΡῸ, Εἰ ὅ80. 

Πύδων Ῥαδοι ᾧ 209. 

ΠΤυκάλη Ῥτοτιαιηἰπι Τοπαθ Β' 809. 

ΤΠυχαλησσός ορρίάππι Βοροίϊαο ἢ 498. 

Πηυχῆναι ν6}] Πῆυχήνηῃ τὉ5 ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟΠΒ. ἴῃ ΑΥ̓ΘΌΪ486. 5118 

6. 56. 2525. 510. ἘΠῚ ΘΟ 1 ἾἼ7 ἼῸ0: 

Πηυχηναῖοι Ο 049. 

Πυχηναῖος Περιφήτης Ο 038. 

Π]ύνης Ἐλπαθηὶ ΠΙΙΠΒ, Γσυπ ββι5, Β 092. 7' 290. 

Πηυρίνης ΔΑτηαζοηϊθ σῆμα 5ῖνο Βατίεια 601Π15. ῬιΌῸρο ΤΡοΐδιη 

ΒΘ. 

Πυρμιδόνες ΘΘη5 ἴῃ ΡΠ] ΟΙ46 μα ὈἸΐαηΒ. 7 180. 528. Βὶ 084. 

ΓΓῚΡο. 1 185. δῦῶ. “2 19. Π| 193: Ξ δ: 1 ῦΞ 20 ὲ 

0 0: ΣΎ 09: 595. θη 7 ΠΡ ΘΕ). 

Ὁ 1858. 5. Ὁ. ΟΣ 1929: ΟΥ̓ ἜἸΟΕ Ὁ90: 

Τηύρσινος ορρίάαιμι ΕἸ]1α15. 5 010. 

Πυσοί Θοιβ Αβίδθ ΜΙπου5, Τ ΡΟ ηἶβ Παϊπηα, Β. 8ῦ8. Καὶ 480. 

ΞΡ ας, ΟΣ δ τῶ: 

Πυσοί δον ἴῃ Ἐπιρορα Παθιίαπ5 Ν ὅ. 

Ννάστης Νοτιηϊοηβ ΠΠΠπ5, ΑἸῃρ]Π πη  }}} ἐραΐθι, απις Οαλῖπη, Κ᾽ 801. 

0 8171- 

Νναυβολίδης Ἴφιτος Β δ18. 
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Νεοτττόλεμος ΑΟΙΗΠῚΡ ΠΙΠΙ5. 1 531. 
“Νεστορίδης ΔΑπ]οοΙπι5. Ζ 88. Ο ὅ89. Ψ' 808. -- Τ]αβυ- 

Ιη6665 1 81. --- Νεστορίδαι: ἀὰῦοὸ Π 511. 

Νέστωρ ΝοΙοὶ οἱ (ἸΠοΥἸΙ5 (Δ 281) Π]Ππ|5, τὸχ ΡΠ ονιπη Β 591 566. 

Τα] ΟΠοατπι5...7.249., [ΟΡ Π0 ΡΘ ΠΟΥ ΠΟΙΆ Ππτὴ ᾿πἰοι οϑὶ. 4 252: 

ΟἸΙΡΟΙΒ. οπ5 ἀθβου π᾿ Ὁ 192, ροοσιππη ,., 032. Β65 ἃ 

86 φοβίαϑβ παῖταῦ Δ 262 8606. 2, 8519. 56. ΠΗ 188 πα. 

«1 6009 544. ΤΡ 080 5646.; πηὰ οἴπὴ {Π|χθ ΑΘ ΠΟ οἱ 

Ῥαϊοοῖσιη δ] ΘΠ] ἀ οοβϑῖνη. 17 τ0ὅ 5664. --- ἃ ρπρηᾶ 

0 ἃ δίποί Ὁ 80. 102---Τ1ῦ1. Καὶ ὅ48, Μδομδοπριη ψπ]- 

ΠΟΙ Αἰ] βορναΐ .,7, ὅ10 5646. 018 5664. ΘΧΟΘΙΠΠ ΘΟΠ51Π0 

Β 810 οἱ αὐο δοῖθπι ᾿Ἰηβί πιο μα] ΒΚ 862 54ᾳ4ᾳ. δδδ. Αρὰ- 

ΤΠΘΙΠΠΟΠΙΒ οὐ ΔΟΙΗΠΠ5. ΠΠ6 ΠῚ ΘΟΠΊΡΟΠΘΙΘ {Π 5, ΘΟΠΑΓΠΠ’ 

.«ἽἹ 204 566.; βιδάοῖ, π Ῥπρπδηΐθ5. ΞΡΟΠΠ5. ΘΟ] ΠΟΘ ΠΟΙ 

᾿π]ρ6αἸαηΐπι Ζ 08; ἱποροραί. ΠοΡοθβ, απο Ἡδοίορομι {{- 

τηθδηΐ, ΓΙ 1324: δΒυδαδί, πιὸ την πο 5 Βορο] δηΐ, ΠῚ 89 τ 8566.; 

πὐ ΑΟΘΙΠΠ165 μ]αοθίιμ: 190 566., τι ΒρΘοπ] ἴον ἴῃ Οαδίρα 

ΓΡΟΙΔ ΠΟΙ ΠΙὴ τη αΐπν, Καὶ 204. ῬαίγοοΙαπι τ ἐ{{, τἰὖ Δ 6}}}]- 

115. ΔΈΧΊΠΠΠ ᾿]]οΡ οὐ, ,1 191 5η6. --- ἴῃ [π||5 ἔπ] 6 ΟΡ 118 

ΔΒΠΊΟΟΙΟ βαδαοί, πὖ 4010 πίαξιν, ἘΡ 5006 5644.: ἃ ΔΟΙΉ]16 

ἄοπο οὐπαίμ ἱβ 610. --- Νοβίουβ ΠΠῚ ᾿2ντίλοχος οἵ 

Θρασυμήδης. 

Νηλεΐδης Νέστωρ Ψ’ 602. 
ΙΝΝηλεύς Νοδίουν!β ραΐθι" “2 688. 692. 111. 

Νηληιάδης Νέστωρ ΘΊΟΟ. Καὶ 81. ὅδ. Δ 511. 618. (Ξ 423. 
δ. ὙΠ 505: 

Νηλήιος υἱός Β 20. --- Νηλήιος Νέστωρ Καὶ 18. ἹΡ 849. -- 
᾿Αντίλοχος Ἱ ὅ14. - Πύλος 41 θ82. -- Νηλήιαι 
ἵχστοι Δ ὅ91. 

Νημερτής πὰ ὁχ ΝΟ αἸ τ Σ᾽ 40. 

Νηρηίδες ΤΊΘΕΙ 15 Βουογ 5 Σ᾽ 88. 49. 52. 
Νήριτον Τ{πὰθαθ τηοπ5 5 089. 

Νησαίη ππὰ ὁχ ΝΟΙΡΟΙΙΡτ5. Σ 40. 
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Νιόβη (Γαμῖδ! ΠΠ1ὰ, ΑἸ ρ ΠΟ Π15 ΓΘ οῚβ ΠΟ ΠΌΑ ππ πχοῦὺ Ὁ 609. 

000. 

Νιρεύς Οτάθοιιβ, ΟΠΔΙΌΡΙ οὐ Αϑ]αϊδα ἢ]πιβ, Β 611. 612. 018. 

Νῆσα ορριάιπη Βοθοίϊαθ ΡΒ ὅ08. 

Νίσυρος ἰπϑια, ῬΡορα στα κἰία Β ὁτῦ. 

Νοήμων Τγοῖι5. Ε 618. 

Νοήμων ῬΥΠ5, ΑΠΈΠΟΟΙΙ ΒΟ 8115, ἱβ' 012. 

Νοιμίων Ατηρ μηδ. } δὲ Ναβίαθ ραΐον, (ἀν, Β 81: 

γότος ὙΘΠΪΙΒ τ] 6} 1 Ἰ01Π8}15 Β 148. 895. 4 806. Π τ08. ᾧ 8584. 

νύμφαι ἄδδρ Υ 8. 22 616. --- γύμφη νηίς Ζ 31. Ξ 444. 
Υ 884. --- νύμφαι ὀρεστιάδες Τονὶβ ΠΠαο Ζ 430. 

Νύξ ἀ68 ,.Ξ 359. 201. 

Νυσήιον τηοη5 ΤΊμοδο Ζ 138. 

Ξάνϑος Ρ]ΙαΘΠΟ}15 ΠΙΠι5, ΓΡΟίδμιβ, Ε 153. 

Ξάνϑος ΑΘΠ1Π1|5 οασαβ Π| 149. Τ' 400. 405. 490. 

Ξάνϑος Ἡϑοίουνῖβ απ Ο 188. 

“Ξάνϑος Πανίπβ Τσοῖδο Β 8511. Εἰ 419. Ζ119. ΠΗ 818. 

Ξάνϑος ἤπνῖιβ Τ ΡΟ (5. Ιάθιη. απἰ Σχάμανδρος Ζ 4. Θ ὅθ60. 

ἘΞ. 484. ᾧ ὃ. 15. 2 6098. Ξάνϑος ἄδιι5 Τον 5 ΠΠπ5 Υ̓ 40. 

τ4. ᾧ 140. 882. 881. 588. --- Οἢ, Ζεύς, Σχάμανδρος. 

Ὅγχηστος ορρίάιπη Βοθοίϊαο Π δ0ύ. 

᾿Οδίος γύᾷθοο Ονὐδθοοῦπιῃ [1τ0. 

᾿᾽Οδίος ἀπχ Ηα]σοπιιη Β 8580. Ε 39. 

᾿Οδυσσεύς Τιλδυία ΠΠΠ5, τὸχ ΠΠΙ θα οὐ ἀπν ΟΡ ΠΙΆ ΠΘππιῃ Β 0851, 

ΤοΙθιμΔ0}} ραΐο Β 300. “4 954: ὠμογέρων ἹΡ 191, 
(ΘΒ οΙ Ιΐπι' 1 191 564. 316 564. ὕπε οἴπηὴ Νοϑίουθ 

ΔΟΙΠΠΘῖὴ οὐ Ῥαίροο!ππι κα ΘΙ Ππιμ ἀν οοβϑινι .7 τοῦ 5646.: 

απ ΔΙθπϑίαο ᾿θοδπ5. Πἢ τπ06 {π|0 {900 Ξη4. “1 140. -- 

ΝΥ Θ5. 615 ἴῃ ΟΘΒ[Π15 τη 6 6186 βία Θ 222. ,Χ21 6. 806 8α.; 

ἴ056 1 Δ 616 πΠ0ῃ ῬΙΌΘΠΙ ἃ} ΔΙΠ ΘΗ Θηβιθτ5 Ζ΄ 529. -- Εὸ 

Ἃποθ ΟΠ  Ξοβ ῬΔΕῚ τ οβ πππΡ 4 511. 480 5644.; οἷ. 145. 



Τμαθχ ΠΟΙΪΠΠΠΠ1. 980 

ΒΘ Ποπθῖη ΟΥ̓ ΘΟΟΙη. Ομ ροη 5 109 566. 218 5646.» 

“ΓΠΘΡβίθιη ὁοουοοῦ ἢ 244 β56|α. Αρδιηηθιηποηὶϊ δαθϑί ἴῃ 

[ὈΘ ον [Θ]θ πο 1 268: οἵπὴ ΠΘοίοΡο Ἰοοιη. ΘΟ ΔΙΊ] 15 

οῃηθίϊι 1514. (πηι Αἰδοθ οὐ ῬΠοθπῖθθ ἀα ΔΟΠΠ]Π]ΘΙη 

ΤηΙτππ|Π: 1109 Βηῆ- 2, “Βα.  ο 6, ΞΠ6.- “(ΟΠ Ὑν 1.41}- 

Ῥοβίθα ΑΘ Π]Π]θῖη πιομθί, Π6 τη] 165 ἸΘΠπ05 [ἢ ΡΈΡΊ τη αποαΐ, 

7 104 56η6. 21 5646.; ἀοπὰ ΑΘΘΠΊΘΙΠΠΟΠΙΒ. ἈΡΡΟΙ Δ Π 68 

οαναὺ 1 241: ΑΟΘΠΠΠ]ΘΙα Θοηβοϊαίμῃη 7' 8510. --- ΑΙ Αρδἃ- 

ΠΠΘΙΠΠΟΠΘ. ΘΧΘΙΟΙ πη ΟὈΘιμΐθ ποῦ ραΐμι;, ρΡοβϑὲ θ᾽ αοαΐιν 

ΖΔ 880---868. Ῥαρπαθ ἰπίθιοϑί Ζ 494 8344ᾳ. Εἰ 519. 

0609 58464ᾳ. Ζ:80. 24, 8512---840. 590---488; οἴχῃ ΗΘΟίοΟΓΘ 

856 ῬπΡΉ δ πὶ ΡΟ]]Π]Οοίπ’ ΠΗ 108; Πιρτῦ Ὁ 92 56.4.; 611 

Τθιοιηθθ. ποοίπι οαδίρα, ΤΡοΙα πα ᾿ηνϑα Κα. Ὑυ]ποναίαι 

451 (οἵ. 6061. ΠῚ 20. 7' 48); ΡᾳρΠδ ΠῚ νΊΒΙΠ 5. 6 [6η- 

[οΥο ΡΤ ΙΓ’ (Ξ 29, ΑΡΑΙΠΘΙΠΠΟΠ ΘΠ υἱξιροιῦαΐ (Ξ 82, 

δοίθιη Οὐ θοο μη ἰπϑύσ τ ἐ(Ξ 580. -- - [ἢ [π| 5 Πππ Όν 0115 

οαπῃ Αἴδοθ “ποία ἱθ 109 566., Θπ 88 νἱηοὶ τῦ 566. --- 

ΝΠ ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΥ Αὐιπ’ ἴῃ ΠΠ01|5 ΤΠ. Ν. Ο. Ρ. ΣΟ Ύ. Φ. 

ΧΟΡῸ: 

᾿Οϑρυονεύς ΟΔθΘΒΙπ5, βοοῖπιθ. ΤΟ ποιπη, Ν᾿ 8068. 514. ττ2. 

Οἰδιτεόδης (1 αἱ Π]1π|5) τὸχ ΤΠ αλιπι ἁρ ὁ 19. 

(: { ὴ 

0 Ο ἢ  {{{}} ἸΞ 19. ον Οἱ 959: 9505 (Ρ 50: 

Ψ' 418. 488. 164. 
᾿Οιλεύς Ττοίδπι “Ζ 98. 
πο ιλύσοης “τὰς ΠῚ 805. ΝΝ Δ08.. 115. Ξ 440: Π| 580. ὅ 189: 

Οἰνεΐδης Τυδεύς Ε 818. Καὶ 491. 
Οἰγνεύς Ῥογίποὶ Π]πιθ, Τγοὶ οὐ ΜΙ ΘαΡῊῚ ραΐθι;, τῸχ ΟἹ ν 015, 

ὍΘΙ Ζ910,..210..1 ὅ85. 0: 49. 58 1 Δ ΕΟ ΤῸ 

Οἰνόμαος Αρίοπια Ε' τ00. 

Οἰνόμαος Τινοίαμιπ ΠΗ 140. Ν δ0ύ0. 
Οἰνοπτίδης “Ἕλενος Ε τοῖ. 
Οἴτυλος ορρίατπῃ Τιαοοπίοαθ ΒΚ 80. 

Ηοπιουὶ Πα. Υ0]. 11. Ὁ 
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Οἰχαλιεὺς Εὔρυτος Β 906. 180. 
Οἰχαλίη ορρίαιμη Τ]θββα δ Β ὅ90. 180. 

᾿Ολιζών ορρίατμπη ῬΙΗΠοοἰοίαθ ἴθ Μαρπθβία βίππη Β 111. 
᾿Ολοοσσών ορρίαππι ΤΠ ΘΒ Πα Β 189. 
᾿Ολυμπιάδες ἸΠοῦσαι Β 491. 
᾿Ολύμπιοι ((οἷ) .4 899. Υ 41. 
᾿Ολύμπιος (υρρίἰον) Α΄ ὅ80. ὅ88. ὅ89. Β 809. 4 160. 

Ζ. 89. 9555. 5 το το 7 ΤΟ πεχ 1590: 

ὩΣ {52 

᾿Ολύμπειος Ζεύς 4 858. 508. 609. ΜΗ 215. Ο 181. 
᾿Ολύμπιος ἄγγελος Ὡ 194. --- πΟλύμπια δώματα Α΄ 18. 

δε 90 90: Ὅτ: 484.,ὄ δ᾽ 885. ΕἼ 218: ἘΠ ΙΒ δ. Ὁ 11ὺ: 
{Π1:11.9: 

Ολυμστος ταοπβ ΤΉ ΘΑΒΆΠμ6, ἀθουιμι βθᾶρθβ, κ΄ 402. 430 (ἢ). 

θ οθ ποθ ρι σΠ Ρ. 15. 0 56. 998: 

20 .4.. 6.8. 8.1. 890. ΟἸΠ9: τ 0 ἸἼ 9 σ5ῚΞ 450: 

Κρ ΠΝ 8: 299: Οὐ να 854. 190 

195. Σ 1... ἡ ἰδού 9 π  υΌΘΕ ΘΗ Θ Ὁ. Ὁ 10 τς 

408. 694. -“-- Οὔλυμπος 4 44. θη. Β04- 195: Δ. 

499 (ἢ. Β 161. Ζ14. Ε Ἰρῦ. 154 (Ὁ). Η 19. 55. 85. 
Θϑ8 (Ὁ. 12. 98 (). 894. 411 (ἢ. 489. ΖΦ τι (Ὁ. Ξ 154 (ἢ). 

995 (1). 298. 809. ΟἾ99:. 11 95.904. ΣΙ. 18: 

616 (Ὁ. Τ΄ 114. 198. Υ δ (ἢ. 92 (ἢ. 196. 142. ᾧ 889. 
“θεν ϑῖ ὐ Ἴ ν 191. 100“ 

Ὄγνειρος ἄδιι Β 6. 8. 16. 22; οἵ, δ6. 
᾿Ονήτωρ Τιλοροηΐ ραΐοι;, ΤΤΡοίδππβ, ΠῚ 604. 

᾿Οπίτης Οτάθουβ 2 801. 

᾿Οπόεις υτῦϑ Τμοογουπη Β ὅ81. Σ᾽ 826. Ψ' 85. 

᾿Ορέσβιος Βοροίπ5 Ε τ0ῖ1. 
᾿Ορέστης ΑΒΑΙΙΘΙΠΠΟΗΪΒ ΠΠῚ5 1 142. 284. 
᾿Ορέστης αἸϊπ5 Οτάθοιβ Ε τοῦ. 
᾿Ορέστης Ττοίδηι ΠΠ 189. 198. 
᾿Ορϑαῖος Ττοίδηι5 Ν 191. 
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᾿Ὄρϑη ορρίάππι ΤΊ]Θββα Πα. Β 189. 

᾿Ορμενίδης ““μύντωρ 1 448. Καὶ 200. 
᾿Ορμένιον ορρίαπιη Μαρπθϑίαθ Β 184. 
Ὄρμενος ΤΥΟΙΔΠτΙ5. ἃ ῬΟΙνΡοοίθ οοοίβιι ΠΙ 181. 

᾿Ὄρμενος ΤΙοΐδητ5 ἃ ΤΘΙΟΡΟ οοοίδιιθ. Θ᾽ 914. 

᾿Ορνειαί ορρίαιπη Αρϑιηθιηηοηΐβ Β 11. 

᾿Ορσίλοχος ΔΑἸΡΙ]ΠΙοὶ ἤπιν] Π]Ππ5, ΠΊΟΟ]15 ραίον, Ε ὅ46. δ4τ. 

᾿Ορσίλοχος ἸλῖοΟ115. Π]Πι5, ΟΡ ΠΟ ἢἶ5 ἐλαίου, Ῥ]θυΆθιβ, Ε ὅ42. 
549. 

᾿Ορσίλοχος ΤΡΟΐδπι5 ἃ ΤΘΙΙΟΙῸ οσοίβιιβ Ὁ 914. 

᾿Ορχομενός ορρίαππι Ατοδαϊαθ Β θ0. 

᾿Ορχομενός τι ῦ5 Βοθοίϊαθ Β 511. 1881. 

ὄσσα ἴαται, Τονβ ππηΐα, Β. 98. 

᾿Οτρεύς τὸχ ΡΠ τγρῖδθ 1 180. 

᾿Οτρυντεΐδης ᾿Ιφιτίων Ὑ 888. 589. 
᾿Οτρυντεύς ΤΡ] ΠΟμΐ5 ραΐθι;, Ην ἄδ6 δα ΤΊΠΟΙ πὴ Το δ η5, Υ̓ 584. 

Οὐχαλέγων 'ΓΡοΐδπι5 [1 148. 
Οὔλυμπος: ν-. "Ολυμπος. 
Οὐρανίωνες Ε 818. 898. ᾧ 910. 09. Ω δ41. --- ϑεοὶ 

Οὐρανίωνες 4 ὅτο. Ρ' 19 
οὐρανός ἴῃ πα Π 0 ἈΡΡΟΘΙ]αίπα. Ὁ 90. 

᾿Οφελέστης Ῥάθοη ᾧ 210. 
᾿Οφελέστης ΤΥνοΐδηπ5 ἃ ΤΘΠΟΡῸ οοοίδιι5. Θ᾽ 914. 

᾿Οφέλτιος Οτάθοιβ.Ζ 802. 

᾿Οφέλτιος Ττοίΐαπιβ Ζ 20. 
᾿Οχήσιος Αοίοϊι5 Ε 848. 

ΤΠαιήων ἀθουτπι τη ΠἸοπ5 Εἰ 401. 899. 900. 

Παίονες σθη5 ἴῃ Μδοράοηϊα οἱ ΤΊ μαῖα πα ἔα η5, οὶ ΤΊ ΡΟΪΔ ΗΪΒ 

Το δτεα, 5. 848.. Κ΄. 498. 1 981: 8911: ΤΥ. 08: 

ΦΎΕΙ Σ 

Παιονίδης .,2γάστροφος Δ 889. 8068. 
ΠΑαιονίη Ρὰν8 Μαρθαοηίαθ οἱ ΤΊ οι Ρ 850. Φ 154. 

Φ ΤΊ 
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Πᾶαισός ορρίαπμη Δ ῬΓορομί θη δια Εἰ 612, ἰάθη αιοά 

᾿ἥπαισός. 

Παλλὰς -“4“1ϑηναίη ν6}] Παλλὰς “1ϑήνη .Α 800. 400. 2 18. 
52:1. ΒΒ ἀπ ΟἿΣ ΠΡ ΟΣ ΘΠ ο Ζ 9. 1 

Κ 245: 105 Δ. 55: ΝΟΥ ΟΙΡΙ ΣΡ ΠΕ ΘΠ ΠΣ 

Ὑ 59. 110. 911 ΘΟ 5: το τ. Ἰ Ε ΔΊ 

-- Οὐ ᾿“ϑηναίη, .“1.:ϑήνη, ἀπονῖπη ποιηίμιμπη Ἀ]Π ΘΙ ΓΙ ΊΙΠῚ 

ῬΔΠΔ ΑΒ. ποιη]η1 πθΊαπ6 Δα ππη οϑί. 

Πάλμυς Αϑολμῖτ5, ΤΟΙ ΠΟΤῚ βοοῖπ5, Ν 192. 

Πάμμων Ῥυίδτηϊ ΠΠπ|ι5 42 260. 

Παναχαιοί ΟΥᾶθοὶ πηΐνουϑὶ Β 404. Η 18. 189. 821. 888. 

1801. Κα 1. 7198. Τ᾽ 290. -- 0 ἹΙαγέλληνξε: 
Πάνδαρος ΤιγοδΟηΙ5 ΠΠΪ5, ΤΥ Ο5. Θχ ΟΡΡΙἄο Ζεθ]θα, Β 821. 

7 88: Ἢ 08: 1 ΡΠ 

Πανδίων Οτάθοιβ Π 812. 

Πάνδοχος ΤΥοΐδηπβ ΖΔ 490. 

Πανέλληνες χαὶ ᾿4χαιοί Β δ80. 
Πανϑοΐδης Εὔφορβος ΠῚ 808. Ρ το. 81. --- Πουλυδάμας 

Ν τῦ0. 3 460. 464. Ο 446. Π δ85. Σ 200. 
Πόνϑοος 'Υοϊδητι5, Τρ ΠΟΥ ΌΙ οὐ ῬοΟΙγ ἀδιηδηΐ5 οὐ ΗΘ ΘΠΟΙ 5 

βάνει, 1.140: 0. 99: Ἐ9. 29: Τῷ: 99. 

ΠΙανοτυεύς ἘρΘῚ ραΐοι;, ανάαθοιβ, ἱΡ 06ὅ. 

Πανοπεύς ορρίαιπα ῬΠοοΙαῖα Β ὅ20. 801. 

Πανότπτη τπὰ ὁχ Νουα τ5 Σ᾽ 45. 

Παρϑένιος ῬΑΡΠΠαρΟΙΐδ6 ἤπιν5. Β 854. 
ἸΤάοις τίαταὶ ΠΠΠπΠ5. Γ᾿ 990. 19. Ζ ϑὺ. 909. 515. {|| 0} 

Ν 490. 660. Ο 841. Χ 89. 2 249. --- Οἔ, .4λέ- 
ξανδρος. 

ΤΙαρρασίη ορρίαιπη Ατοδαΐαθ Β 608. 

Πασιϑέη πτὰ οχ ΟΥ̓Δ (5. ,Ξ 2609. 210. 

Πάτροχλος 5ῖνο (ΠΠατροχλεύς) ΜΘΠΟΘΙΠ ΠΠΠπ5, ΑΘ 1115. ἉΙΠΙΟΙΙ5, 

τ 991. 545. ΘἷἍπ0: 1 1905 ϑρῦ., 9. 608. ΟΣ 

“7 002. 011: ΟἹ: ὉΠ: 0417. 80η- 8595: Ὁ 05: ΟΣ 
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ΠῚ (ραββί). Ρ᾿ ὃ---1ὅ. 80---1851, 159. 182. 187. 

229---Ζ299, 541---402. 411. 848. 564. ὅ14. 068---το0. 

Σ 290: 58. 81.399: 102. 19:1|:ΞΞ ον 259. 9155 Ξ 955. 

6 ΠΧ 95. 989: 581. 05: 409: 4195 28: 00. 

1017. 184. Χ 828. 881. 881. Ψ' 9--Οὅ. 105---151. 

1708 [9995 590: 610.. ΤᾺπ. 270: 800. “Ὁ 0. 19. υ 70. 

θθῶς 0: 

Παφλαγόνες δοη5 Αβίδθ ΜΙπονῖβ Β 851. Εὔττ. Ν 060. 661. 
Πειραΐδης Πτολεμαῖος 4 2338. 

Πείρεως ΤΠΐρτηὶ ραίον, ΤΊ αχ, Υ 484. 

Πειρίϑοος Τονὶβ ΠΙῚ5, ΤῸχ ΠΑΡ᾿ ΠΙΆρππι, 268. Β 141. 142. 

ΤΠ 150. 1.82. Ξ 918: 
Πείροος Τπαρθναβὶ Π]πι5, ατχ ΤΠ δοιπη, Β. 844. Ζ ὅ20. 525. 

Πείσανδρος ΛηΝμηΔ 1} Π]1πι5, Τ οίδητιβ, ..1 122. 148. 
Πείσανδρος ΜδρΙΔΆΠ ΠΙΠΙ5,. τπιηπ5 ὁχ απίπατιθ {πο |} 15. ΜΙ υΥΙῊΪ- 

ἀοππμι, 11 198. 

Πείσανδρος ΤΥΟΐδΠτ5 ἃ. Μίοποίδο οοοίβιιβ Ν 601. 606. 011. 

Πεισήνωρ ΟἿ ραῖον, ΤΡοίδμπϑ, Ο 445. 

Πελάγων 1, νοἶπ8, ΘΔΡΡΘΟΠΙΒ 5064115, Εὶ 090. 

Πελάγων ῬγυΠπβ 4) 295. 

Πελασγικὸν ““4ργος Β 681. --- Πελασγιχὸς Ζεύς Π 3388. 

Πελασγοί σοη5 Αβίδθ Μίπουῖϊβ (ν. “Ζάρισα) ὀπτὰ ΤΟΙ η15. [06- 

αἀογαία Β. 840. Καὶ 429. 

Πελασγὸς 4ῆϑος Β 848. Ρ 288. 

Πελίης ΛΙΟΘΒΕαΙΒ ραΐθι (Οχ ΤΟ]ο]) Β' τ1ῦ. 

Πελλήνη ορρίππι Αομαΐαο Β ὅ 14. 

«Πέλοψ (μία }1 ΠΠΠπ5) Αἰγοὶ οἱ ΤΠ βία ραΐο ΒΡ 104. 

Περαιβοί σου Τ]οββα α Β 149. 
Πέργαμος ἃὐχ Ττοΐδθ πὰ ]1]5 Ζ ὅ08. Εἰ 440. 460. Ζ 12. 

ΠΕ Δ ΟΣ ΧΑ 

Περγασίδης Ζηιχόων Εὶ ὅ55. 
Περίβοια Λορββαιηθηὶ ἢ], ῬΘΙΘο ΠἾ5 πηλίον, ὦ 143. 
Περιήρης ΒοΡῚ ραΐοι,, ΠΠΙΘββαπιβ, 11 111. 

ἐν". ποὐ5..ϑὅὍ«Ὁπ θσυσουσθοι 



5090 Τηθχ ποιηϊπΠΠη. 

Περιμήδης ϑΟΙΙΘ 41 ραΐον, ασαθοιβ, Ο ὅ1. 

Πέριμος Μοροίϊβ ΠΠππι5, Τ οΐδηιβ, ΠῚ 69. 

Περίφας Ὡργεὶ ΠΙπ5, ρυᾶθοο ΤΡοϊαποιιπι, Ρ 828. 

Περίφας ΟοΙι6511 Η]ῖι5, Αϑίοιπβ, Εἰ 842. 841. 

Περιφήτης ΟΟΡΓΟΙ ΠΠῖπ5, ΜΙγοθηδθιβ, Ο 698. 

Περιφήτης ΤΥΟΙΆΠΙΒ ἐΞ 815. 
Περχώσιος Πέροῳψ Β 8581. ΔΑ 829. -- Πιδύτης Ζ 80. 
Περχώτη ορρίαιπη ΤΥοΔα5. Δ ΠοΙ]οϑροπίμπη δἰθππη Β 888. 

ἢ, ΘΙ. (ὦ) ὥριδι. 

Περσεύς ἸοΥΪΒ οὐ Π)απδᾶθ 5 ΠΠΠι5 ἐξ 530. 

Περσεφόνεια θὰ 1 401. δ09. 

Περσηιάδης Σ,ϑένελος ΤχινγΒίΠ6 1 ραΐον 7 110. 1239. 

Πετεών ορρίάπιῃ Βοροίϊαθ Β 00. 

1] ετεώς Μαομποϑίπϑὶ ραΐοι, ΑἰΠθπίθηβίβ, Β 52. Ζ' 821. 888. 

ἘΠ ϑθθὲ. Ν᾿ 90): 

Πήδαιον ορρίαππι ΤΡοΔαϊΒ. Ν 112. 

Πήδαιος Απίοπουῖβ ΠΠπθ, ΤΡΟοΐδηπβ, Εἰ 09. 

Πήδασος ΒΘΟΙ]ΟΗ5. ΠΠπ5, Τ Ροϊδητ5 Ζ 21. 

Πύήδασος ΑΘ.ΠΠ5 θαῖπβ 11 152. 401. 

Πήδασος ποῖ ὁχ ΟΡ Ἰ5. ΑΙ ΘΙ ΠΟΠΪ5. Δ Β᾽ΠπΠπ ΔΙΘΑΒΘΏΠΠΝ 

Βα 19. ΘΟΉς 

Πήδασος ορρίαπηι ΤΙΟΔα 15. Δα δαίηϊοθηΐα βἰμπιπη Ζ 8. Υ̓ 92. 

ᾧ 81. 

ΤΠηλεγών ΑΧῚΙ ἤν! οὐ Ῥουῖθοθαθ ἤἸπιθ Φ 141. 102. 159. 

Πηλεΐδης “4χιλλεύς Ὁ 64. ῬΊΟδ. 190. 101. Υ̓ 85. 812. 
822. ᾧ ὅδ. ΧΊτΟ. ΤΡ ὅ42. --- Πηλεΐδης ποτηθῃ 
ΡΟΣ 8586 Ροβίμιμη .“, 1160. 928. 945. 211. 8060. Ὁ 11. 

614. Π.211. ῬΊΟΠ 1991 641: ΣΙ Ὁ Ὁ ΠΟ  Ὑ7ι. 89: 

ΤΟ: δύ 01: θ0: 251. δ. 1159. 9: 908: 

9.5 1.. 9 7.2. 588. οθῦς Χ δ: 4598: δοὺς ἢ 11: Ὁ): 

ΘΠ 98:1. 691. τ. 110. 198. δρ 85... 

Πηλείων ἈΟΘΠΠ165..1 188. 191. Β 614. ττὸ. Θ 414. 1181. 

098: Καὶ 829. 8599. Ν 119: 1 5: ΘΒ 0 8. 21 - 
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ΘΒ ΟΣ ρθε ΘΠ κν ο Ὁ.1... ΔΕ ΒΟ, 

ΘΟ πον 119 98. 999: 960. τ ϑθ59 0 

ΣΧῚ τ ΠΡ 9 ΡΜ. 2.0. 8. 86:0 0 198: ..558. 
408. 4θ6θῦ. 

Πηλεύς Αθδοὶ ΠΠπι|5, ΤΠ ΘΙἸ5. ταν πι5, Δ ΟΠ 15. ραίοι", τὸχ ΜΙ γυ- 

τη πη; ΕΠ 120. 7141. 259. 589: 994. 100: 458. 

ΔΘ 0 πὸ. δ 8ὲ ὙΠ 115... 9.89:.:1 75 Ὁ 09 8 Ί 9 Ἂς 

ον θυ 951: 95: 55 ρα. 

ΒΟ 15 89. 341 το Ὁ ΘΙ ΘΗ: 15: 

Πηλέος υἱός νοὶ] Πηλῆος ὑός ΑΘ.Π165.., 489. Π 21. 

ϑθ 9: Σὺ 16: ΠΡ Ί Θ Ύ 189:. Χ 0 8: 950: 

Πηληιάδης ᾿Αχιλεύς 41. 892. [166. Π.2609. 6ὅ8. 2 406. 
- Πηληιάδης ποπιθη Ῥ61 856 ροβίπιπη 17 080. Ὡ 4981. 

448. 

Πηλήιος δόμος Σ 00. 441. 

Πηλιὰς μελίη ᾿ιαδία, ΑΟΠ115. ὁχ Ῥ ]ο τποπίο ΠΠ| 148. Τ7' 890. 
ἢ {ΤΡ ἘΧ 1195: 

Πήλιον ταοῖ8 ΤΠ ΠΘΒΒα]86 Β τ. ΠΟ 144. 7’ 891. 

Πηνειός Ππανὶπ5 ΤΠ ΘΒβα 1186 Β τῦ2. τῦ8ϑ. τὸ 

Πηνέλεως ἄτχ Βοροίουππη Β 494. Ν᾿ 92. Ξ 481. 489. 490. 

ὙΠ σα, Θδ τ, 16 

(Πηρείη: ν. Πιερίη. 
Πιδύτης ῬονΟΟΒΙ5, Βοοῖπ5. Τ ΤΟΙ πολι, Ζ 80. 

Πιερίη τορῖο Μαρθαοπίαθ ΟἸγιαρο βιιθίθοία Β τύ0. Ξ 290. 

Πιτϑεύς (ῬΘΙΟΡΙΒ ΠΙΠΙΒ, τὸχ ΓΓΤΌΘΖΘΙΗΙΒ Ὁ) Αϑίμν 6 ραΐον 1144. 

Πιτύεξια ορρίαππι Μγβίαθ Β 899. 

Ἵ“Πλάκχκος ταοπβ Μυβίδο Ζ 896. 490. Χ 4τ9. 

Πλάταια ορρίαιπη Βοροίίαο Β 04. 

Πλευρών ορρίαπμι Αθίο!αθ Β 659. Ν᾿ 211. Ξ 110. 

Πλευρώνιος “,21γκαῖος ἹΡ 680. 

Πληιϊιάδες 5᾽4π5 Σ' 480. 

Ποδαλείριος ΑΒΟΙΘΡῚΪ ΠΠΠι5, ΤΉ ββαμιβ, θ᾽ 1829... .1 888. 

ἸΠοδάργη ᾿αυργῖὰ ΠΙ 1ὅ0. Τ7' 400. 

“- 
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Πόδαργος ΠΘοΐοΙΒ οαῖπι5 Ὁ 180. 

Πόδαργος ΜομποΙαὶ θαῖπιβ ἱΡ 295. 

Ποδάρχης ΤΡΙΗΟΙΙ ΠΙΠπ5, ῬΓΟΐΘΒΙΠα1 ἤραΐθν, ΤΊ οββαπιβ, Β τ04. 

ἽΝ ο99: 

ΤΠοδῆς πο Ιο15. ΠΠΠι5, ΤΡοίαπιιβ, Ρ τό. ὅ90. 

Πολίτης Ῥυϊδταὶ ΠΠπι5. Β 191. Ν ὅ88. Ο 8389. 22. 250. 

Πολυαιμονίδης .““μοττάων Ὁ 2τ. 
Πόλυβος Απίθῃου!5 ΠΠπι8, ΤΡ οίδππβ, , ὅ9. 

Πολυδεύχης ΤΎΠαΔΙΟΙ οἱ Π,6δ6 ΠΠΠι5, Ἡ ΘΙ Θηδ6 δὲ (βίου 5 Πραΐθι;, 

ΤΟ 51: 

ΠΙολυδώρη ῬδοΙοὶ ΠΠ1, ΜΟΙ ΘΒΕΠΙ ταδί, ΠΠ 1τῦ. 

Πολύδωρος Ῥυϊαμαϊ Π]ΠπΒ Υ 401. 419. Φ 91. Χ 40. 

Πολύδωρος Οτάροιβ ἱ’ 651. 
Πολύιδος Τὰν ἀδιηδητ 5. ΠΙΠΙΒ, ΡΟΪΔ ΠπΙΒ, Πἰ 148. 

ἸΠολύιδος ΟοΥπΉ}πι5, ναΐίθβ, Ν 0608. 006. 

Πολύχτωρ Μυεϊάο, οππι8 ΠΙΠΠη. 586. 6886. ΔΓ ΟΠ ΠΙΒ ΠΗρΡῚ, 

[Ὡ ΒἸΘΝ- 

Πολυμήλη ῬΙΥΊΔΉΠ 5. ΠΙᾺ, ΤΟΥ] τηδίθυ, ΠῚ 180. 

Πολύμηλος Αὐροδο ΠΙπιβ, Τυοπι5, ΠῚ 411. 

Πολυνείχης (Οφαϊροα 5. ΠΙΠΙ5) ΤυΈΘ 0115 ἔραίον “27 9 ττ. 

ΠΠολύξεινος ΑΘΆΒΕΠΙΘΠΙΒ ΠΙΠ 5, πιηπι5 6χ ἀπ ῖ τι5 Π]Θουι, 5 0235. 

ΠΠολυπτοίτης ῬΙΡΓΠΟΙ ΠΠπ|8, ἅπχ Τρ Ππαλῖπη, ΒΚ 140. Ζ 329. 

ΜΠ 199. 189... 8806. 844. 848. 

Πολύφημος ΤιριΠπὰ....1 264. 
Πολυφήτης ΤΡΟΐδηπ5 Ν᾽ 191. 

Πολυφόντης Δυίζορ]οηὶ ΠΠ]Ππι5, ΤΠΘΡ μπ5, 4 99. 

Πορϑεύς Οεποὶ ραΐδι, Τὸχ Δ] ἀΟη15, ἐΞ 118. 

Ποσειδάων ϑαίαιηιὶ οὐ ἈΠθαθ ΠΠΠι5 οαπῃ [ον οὐ ῬΠπΙΟΠ 6 ΠΡ ΘΙ ΠῚ 

ΤΠ 6Ἰ ραν πι8 οδέ Ο 181 βαᾳ. [ον τοῦ ιὴ (ὁ. Ν 805) 

86 οομῆίοί Θ.210. 440. Ο 211. Υ̓ 16, οἰδὶ απθ]αῦ ἃη 

οἱ ΤΟ βίο οοπρίμι Ὁ 180---199. πηι Ππηοπ6 οὐ ΜΠπθΡνἃ 

οΟΠΐἃ Τονϑιὴ ΘΟμ π᾿ γουαΐ. 7 400. ΑΘΡῚΒ 510 ΤΠ 7] (ΟΤΉΊΠ 

παρθοί Ν᾽ 21, 564 ὀοηνθηξι βου ΠῚ ΠῸΠ Οαο ΠῚ 44. 

ΡΕῸ᾽Ψ 
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ΘΟ 440. ΟἿ01. Υ 18: οσαὐλῖὶ αὐ{π| Ν 23 564., Δ θηΐθιη 

βου 71 21: ἴθυυϑι Θοποῦ Υ ὅτ. -- ῬΙΌΒΡΟΙ ΠῚ ὨδΥ]- 

ΘΑ ΠΟη θη (αὐ [ 902, ἈΡΓΟῚ ΘΟ ΤΟΝ. ΤΟΡΘΠΓΙ ΠΟΙ] 115. {Ὁἰ- 

θυ Ψ' 801. 584; ῬοΙθο δαιιοβ ἀοηαν! Δ 211. Τιλοιηο- 

(ΟΠ Ι οαππι ΑΡΟΙ]]ΠΠ6 βου ν νη δὲ πππππτη ΔΘ πον ΠΗ 452. 

ΟΦ 440, ἃ 60 τηριοθᾶθ ἐαπαδίιβ. οδὲ ὦ 451. Μιπιπη 

Οτδθοουπη (οἵ, ΠΗ 440 5664.) οἴ ΔΡΟΊΠΠ6. αἰπποὶ ΓΙ 11. 

ΟΟΠππ’ Αθρῖβ, 6] 1θδ6 (Θ 208 : οὗὨ, Υ 404), ΟποΙιοβί!. 

ΤΡΟΙΪΆΠΟ5 οὐ Ο 215. 42 20, ργδοίθυ Αθηθϑι Υ 510---840: 

ΟΥϑθοοῦ Δ ρπρηδηη Θχοιίαῦ Ν 44..95. 209. 2919. 851. 

618. 3131. 884, Ρυρπδηΐοβ δαϊπιναί Ν 484. 808. 5510. 

ΑἸΠΠΠΟΟΙΟ ΝΟΒΙΟΥΙΒ ΠΠ1Ὸ νοῦ Ν δ54. 08. 1 801. Αο1η]- 

Ιθη] ἃ ἥπνίο βουναῦ ὦ 284 564. Αἰὰχ οὐ {Π͵|χϑβ Νορίμῃο 

ΒΡ ΡΠΟδηΐ 1 189. --- [ἢ ΘοΡδιηῖηθ ἀθουῦιτη οΟηΐα. ΑΡΟ]- 

ἸΙηθιὴ βίαι Ὑ 01, 5664 ποὴ ριρηδαύ 154. 149: ροβίθα δϑιη- 

θη {πϑ ἃ δα ρπρη δὴ Ἰδοοοϑιὺ ἢ 450-- -4ττ. 

ΕἾΠΟΝ ροππ (ἰοαίπμ οἱ Ἰπυγέίμπη ,“ὶ 151. Ν 201: 

ΝΑΠΒΙΠΙοση ΓΘ θη ΡΠ ΘΔ οῖ ἢ 61 56., ΝΟΙΘπ ἢ δὲ ΘΠ τὴ 

1 384, ῬοΙγΡμθηπιμι (ὑγοορθιῃ ἐ 19. 

Ποσιδήιον ἄλσος ΟποΠοϑί! Β 500. 

Πουλυδάμας ῬαμίΠΟΙ ΠΠπι5, ΡΟ ηπ5, .71 ὅτ. 7 00---Τ09. 190. 

210. 2351. Ν 128---190. ἐπ 495---4τ0. Ο 889. 446. 454. 

ἘΠ ΘΠ 59 ΕΣ ΘΟ ΣΥΘΘΣ 5 Θῦϑε τα 100: 

Πράχτιος Ππνῖιθ ΤΡοΔ Ια. Β 885. 

Πράμνειος οἶνος .1 089. 

Πριαμίδης 1) “άντιφος 4 490. --- 9) Ζηίφοβος Ν 151. -- 

8) ΖΔόρυχλος .( 490. -- 4) “Ἔχτωρ Β 811. Η 112. 

ΘΙ ο: 9560. οὐ δ9ῦς 800: {29:ἨἜ 488. Ν 40. “80. 916. 
809: “ΚΞ 800: 815. Ο΄ὅ91. 604. 1| 828. Ρ΄ 449. 5098. 
ΞΟ συ Υ 71: Δ 1858. Δαάθίοθϑᾶς, ἘΠ ΘθΌ. 

οῦ8. -- δ) Ἕλενος Ζ 10: Ν ὕ86. --- 6) Τγόδοῃ,, οὐἶι5 

ΒρΡΘοίθη Αρο]]ο ἱπαιϊί, Υ̓ 81. --- τ) ῬαυΒ 1 8580. -- 

8) Πολύδωρος Ὑ 408. 
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Πρίαμος ΤιΔοτη  οη 15. ΠΠ1π5, ΠῚ πθροβ Υ 280 54. ΠΟΙΉΠΒ Οἶπ5 

Ζ 242. 5.66. [χοῦθβ ρΡδϑίοι: Ἡδοιθαιη παροὺ νθὶ παρα 

(ΔΒ ΔΉ ΙΓ τη, ΓΔ ούΠ  η, τηπ]ςα8. ἅΠ|ὰ5 (ἢ 88. ΕἾΠΟΝ ΡΘππ 

απππαπαριηία 42 495. Ζ 244, βού ππαονὶρίη!! ὁχ Ηθ- 

οαθα 42. 490; ΠΠΙα5. ἀποάθοιη Ζ 348. ΕἾΠΙ ρυϑούθι 608, 

π| 5.ν. Πριαμίδης Θμτπη θυ ΔΕ βιμηΐ, ποτηϊ πα ηέτ' (ν. 42 948) 

"1: Αραίπμοη, ΑΕ ΡΠ ομτιΒ, (θυ ῖοπ 5, (ΠΓΟτηἶπ15, ΠΟΙ ΟΘΟΟΗ, 

θῖπΒ, ΕΟ θτησηοη, ἀοΥ ο  Ποπ, ΠΙΡΡοίοτΒ, [Βι18, ΜΙ ΘΙΟΥ, 

Ῥαμηοη, ΡοΠΐθβ, ΤΡΟΙΠιβ. ΕἼΠα6. ἢδθ: (δδβαπᾶγα, [.80- 

(166, ΔΙοαθβιοαβίο. 

Τιαΐθ τθοπεαῦαῦ 42 ὅ48 5η64. ἴῃ ΡΠ ρα οἴπῃ Ατηὰ- 

ΖΟΙΪθτ5. ὈΘ]ΠπΠ Θοδδιν 1 184; ἃ Μίγβϑιβ ἀποπάδιῃη (οΠὰ 

δοοθρὶν 42. 218. -- ὨΙοϊππ' δυμμδλίης Ζ' 100. Ζ 449, 

ῬΙΠΙΙΘη5 42 282: ΤΟΥ ΘΆ1Π5 οδὺ 2) 4τ (βθα οἷ. Υ᾽ 8006), 

ΠιποηΙ Ζ]) 8 οὐ Μίπονυναθ οἱ Νορίπιπο 42 28 Ἰηνίβιιβ. -- 

1088 δρᾷ ΠθΙθμα πη ΒΘΠΊΡ6Ι" τη 5. ἔπ Ὁ ττὸ (οἵ, 1 162), 

ἸΏ] ΤΠ5 ἴῃ Αθηθᾶμι Ν 401 (οἷ. Υ᾽ 182). 

Ιδτὴ ΒΘΠῸΧχ οϑὺ 1109. 42 481. 650: ρΡηρηδηῃ 46 

ΤΏΠ11Ὸ τ 015 ΟὈδουναῦ 1140 564ᾳ. Φᾧ 20 β8η64. Χ 80 β5α6.; 

ΡῈ ἀομλιπ ΡΡΙΆΤηΪ ΘΟμ ΟΠ 65 ΓΡΟΙ που τη Πα θΘηΐπι Β 88. 

Η 5840. --- Οἴὰῃ Αρδιμθιηποηθ [ὈΘ66π|5 1οἷὐ 1 2ῦ0---5198:; 

ἐρπβίσα. ἄθηπο ρϑοθπι οἴου, 8564. ᾿πα πί]α5. [οἱ τιῦ πον] 

ΒΘ ροΠδηξΐαν Γΐ 5τ2-- -420, πὸ ἴῃ πΠΟΡΌΓΟ ΤΤΟΙΔΠΟΒ. ΠΡ 

γοίαί Η 421. Α Τονϑ τιοπϊξπιβ ποοίπ οὐπι [4860 1η Οαδί ἃ 

Οὐ ΘΟΟΥ πη ῬΓΟΠΟΙΒΟΙ τ, τπὖ οΟΡΡι5 ΠΘοίουῚΒ Τϑατηδί, 

42. 100 5η6. 

Προϑοήνωρ ΑΥὐοΙγοἱ ΠΠππιΒ, απχ Βοθοίοσιμη, Β. 490. ΚΞ 460. 

411. 

Πρόϑοος "ΡΘΕ ΠΡ ΘΟ Π]5 ΠΠΠπ|5, απιχ ΔΙασποίιπη, Β 150. τῦϑ8. 

Προϑόων Ττοίδηι (Ξ 51. 

ἸΠροῖτος τὸχ Αγρίνονιπῃ Ζ 15 ---1Ἰ τῦ. 

Ποόμαχος ΔΙΘΡΘΠΟΡΙΒ ΠΠΠπ5, ἅπχ Βοθοίοντμ, [Ξ 410. 482, ὅ08. 

ΠΠρόνοος 'ΤΟΙάπιΒ 11 899. 
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Προοτιάων Αϑίγηοι ραΐοι", Ροίδημβ, Ο 405. 

Πρύτανις Τ γοῖα5 Καὶ 018. 

Πρωτεσίλαος ΤΡ ΪΟΙ ΠἸΠπι5, ατιχ Τ]θββα]ουπη, Β. 698. τοῦ. 

ἴθ. ΝῦϑΙ. Ὁ χῦῦ- 1980: 

Πρωτώ πηὰ ὁχ ΝΘ  τι5 Σ᾽ 48. 

Πτελεός ορρίαιπμη Νορίουβ Β 594. 

Πτελεός ορρίάπιῃ ΤΊ ββα!αο Β 691. 

Πτολεμαῖος ΤϊΡαΟΙ ΠΙΠι5, Ἐπ γ τη ο 15 μαΐοι;, “Ζ7] 228. 

Πυγμαῖοι 505 [Ἀπ] οβὰ 1 0. 

Πυϑώ(ν) τορῖο ῬΙιοοΙ αἴθ ῬΆΡ μα 550 τη η{] βυθθοία Β 519. [400, 

Πυλαιμένης τὸχ ῬΑρΠΠ]αρΌμτιπι, βοοῖπθ. ΤΟΙ ποι, Β' 861. 

Ε δήι6. Ν 648. 6ὅϑ8. 

Πύλαιος Τιο.1 ΠΙῖπ5, Παρ βαθιιβ, απιχ ῬΘΙαΒΡΌν τη, Β 842. 

ΠΙυλάρτης “ΤΥΟΙΆΠτΙ5. ἃ Αἰδθθ γπ]πθιαίπα. 7 491. 

Πυλάρτης ΤΤΟΙΆΠτΙΒ ἃ ῬΑΙΓΌΟΙΟ οὐοίθτβ 17 090. 

Πυλήνη ορρίαιμη Αοίο!αο Β 6859. 

ΠΟ ον 18. 23,999. 515. ἩΠ 19.:.:.:57 δ. 1 97. 

ἢ Ἰ}- τ 0.9... 

Πυλοιγενὴς Νέστωρ Β ὅ4. Πυλοιγενέες ἵπττοι, ἹΡ 808. 
Πύλος ταὐῦβ Νοβίουβ ᾿ῃ ΜΙ ϑβθηΐὰ βία. ἡ 252. 909. Β τ΄. 591. 

9 5 5: ῦε ΠΡ ΟΘΟΣ Ὁ ΘῸΣ ΠΡ. ΠΟΤ ΟΌ: 

Πύλων Ττοίδηι ΠΠ 181. 

Πυραίχμης ἀπχ Ῥαθομιι Β 848. Π 281. 
Πύρασος ΤΥΟΐδΠι5. .17] 491. 

Πύρασος ορρίάππι Τ]οββα! δ Β'᾽ 69. 

Πύρις Τιγοῖ5. ΠΟ 410. 

“Ῥαδάμανϑυς Τονὶβ οὐ Εππόραθ ΠΙΙ5 (Ξ 899. 
“Ρεῖα ϑαϊινηϊ πιχοι", Τονὶβ πηαίοι", (Ξ 208. Ο 181. 

“Ρήνη ΟἸ]οὶ οοπουθίπα Β 128. 

“Ῥῆσος Ἑϊοποὶ Π]ϊπ5, τὸχ ΤΊ ρδοιι, Καὶ 48ὅ. 414. 819. 

“Ῥῆσος Πανὶ. ΤΊ Δ Ἰ5 ἴῃ Οὐ αηΐοιιπη οἰϊιδιιβ 7] 20, 

“Ῥίγμος Ῥινοὶ Π1π|8, ΤΠναχ, Υ 488. 
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“Ῥίπτη ορρίαιπ Ανοδαϊαο Β 606. 

“Ρύδιοι. Β 004. 

“Ροδίος ἤΠπνίτπ5 Τυοδ 15 Π7 90. 

“Ῥόδος ἰπδι1α Β 654. 655. 661. 
“Ρύτιον ορρίάτπαι ἴῃ Οτοία βίππι Β. 648. 

:“Σαγγάριος ἤπνῖπβ ΒΙΓ να ἴῃ Ῥοπίπηῃ οἤπιϑιιβ Π 181. ΠΠ 119. 

Σαλαμὶς τπϑπ! Β. 551. ἮΙ 100. 
Σάμος Θρηιχίη ϑειποίΠδοα ἰπϑι]8 Ν' 12: 2 τ8, τῦ8. 
Σάμος (δῖνα Σάμη) ἴῃβι]α. ΡΙῸΡΘ Πα οδπη δία Β' 654. 

Σαρττηδών Τον δ οἵ Ηϊρροδαμηῖαθ ΠΠ1ι5, απιχ ΤΠ οἴονιη, Β 810. 

ΜΒ 41. 498. ρ029---Οπἷοἔῦ. Ζ8:[99. 91 ΤὉ1. 995. Θ0 τ. 

θη 99. 99... ἘΞ ΘΕ ὩΣ η  ΠΡΘΟ ΙΟ ΤΟῸΣ 

9. --δόον 0985 ὁ 8: ΒΡ ΠΣ Τ0 9. 0). 

Σατνιόεις Πανῖαβ ΤΥΟΔα5. τηου ]]0π8115 Ζ 84. (Ξ 445. ᾧ 81. 

Σάτνιος Ἐπορὶβ Π]Ππι5, ΤΕοίαπ5, (Ξ 448. 

Σέλαγος ΑἸΩΡΙΠΗ ραΐοι, Ῥδθϑὶ μα] ὰπ5, Ε 612. 

“Σεληπιάδης Εὐηνός Β 098. 

Σελλήεις ἤπινῖιβ ἘΠ]αΙ5. Β 669. Ο 581. 

Σελλήεις Ππνῖπα ΤΡοδα]5. Β᾽ 889. ΠΗ 91. 

Σελλοί εἶγοα Ποδοπαιῃ Πα απΐοβ ΠῚ 2954. 

Σεμέλη (Οδάτηϊ Η]118) ΒΔ ΘΟ] τηαΐον ἐΞ΄ 898. 8598. 
Σήσαμος ορρίάϊμπη ῬΑΡΙΠαροηαθ ΒΡ 85. 

“Σηστός ορρίαπηι (ἸΘυβοηθϑὶ ΤΠ οΙθαθ ΡΒ 890. 

Σϑενέλαος Τ,γοῖπβ (Ὁ) Π ὅ86. 

Σϑένελος Ολραποὶ Π]Ϊπ5, ΠΙοτηθ 15. 50 4115, Β ὅ04. 2 801. 

ΤΠ τῦδ. 111 οπΠ 5905 171. ΠΕ ΘΕ ΠΊΕ 

Σϑένελος Ῥογβοὶ ἢ]Πι5, Επμγβί δὶ ραῖθν, τὸχ ΑΡρίνουμ, 7 110. 

199: 

Σιδόνες ΒΙΔοηΠ ἱθ 148. 

Σιδόνιαι γυναῖχες Ζ 290. 
Σιδονίηϑεν ὁχ Ῥ]ιοοηΐοο Ζ 291. 
Σιχυών τ0Ὁ5 ΑΙ δῖα θ, 5110 ΤΌΘ ΠῸ ΑΘΔΙΠΘΙΠΠΟΙΙΒ, 5 12. 1 299. 
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Σιημδειξι ΠΝ ΠΕ. ΡΟ ΔΩ͂ΙΒ “97.215: Βὶ 114. {π|. ΖΆ. 1195. 

Ὑ θυ 0: 

Σιμοείσιος ΔυΠοΙηΙοπὶ5. Π]Ππι5, Τ Ροίδηιβ, δ 414. 4τ|. 
Σίντιες Φ6Π5 ἴῃ ἴη51|8 ΤΘιηποὸ Πα Ια πη5.. 4 594. 

Σίσυλος ταοηβ Πγαΐϊδα 42 618. 

Σίσυφος Α6011 Π]ῖπ5, ΡΠ τα6 παθϊΐαπβ, Ζ 158. 184. 

Σχαιαὲ πύλαι ΤΥΟΙΔΘ τὰθ]5 Γ᾽ 145. 149. 268. Ζ 281. 501: 
ΘΟΘΣ 1951. Χ2|Ὶ0Ὸ: ΠῚ ΟΣ ἀπ θ: ΧΟ δῦ: - 

Οἵ. Ζαρδάνιαι πύλαι. 
Σχαμάνδριος ἰάεια αἱ ᾿“στυάναξ, Ἡδοίον5 ΠΠπ5, Ζ 402. 

Σχαμάνδριος ϑἴνΟΡΙΙ ΠΠΠπι|5, ΤΡοἴληπβ, Εἰ 49. 

Σχαμάνδριον πεδίον Β 405. --- Σχαμάνδοιος λειμών Β 4061. 
Σχάμανδρος ἤπνῖπβ ΤΊ ΟΔα15 Ἰάθια αἰ Ξάνϑος Ε 86. ττ. ττ4. 

ἘΠ559. 71.199. 11  ὙΠ4: Σἷ 194. 995. 05: οὔϑ.- 

Χ 148. 

Σχάνδεια ρΡοῦίπβ νίμονδθ ἰηβα]δθ Καὶ 208. 

Σχάρφη ορρίδιμη ΠΟ ολ πὶ Κ 592. 

Σχῦρος ορρίάππη ΡΠΡυραθ 1 608. 

Σχῶλος ορρίάππι Βοροίαθ 8 491. 

Σμινϑεύς Θορποιηθη ΑΡΟΙ]]Πηἶβ.. Ζ 59. 

Σόλυμοι σοῃβ Πγοῖδο Ζ 184. 204. 

Σπάρτη τὉ5 Μϑηβ]αὶ Βὶ ὅ82. Ζ' 52. 

Σπειώ τππὰ ὁχ Νουα Ρτ5 Σ᾽ 40. 

Σπερχειός Ππανῖτβ ΤΠ ββΆ]186, ΔΙΘΠ ϑί ἢ ραΐθν, ΠΠ1τ4. 1τῦ. 

τ 149. 144. 

Στέντωρ Οτᾶθοιβ Ε 188. 
Στιχίος ἄπχ Αἰμοηϊθηβίππη Ν᾽ 19. 691. Ο 829. 

Στρατίη ορρίάπμι Αγοδαϊαθ Β' θ00. 

Στροφίος δολιπαμα!}}} ραΐθι, ΤΡοίδηι5, Ε 49. 

Στύμφηλος ορρίππι Ανοδάϊαθ Β' 008. 

Στύξ ἤϊχαθῃ ἰηΐδυουιια Β τ. Θ 8609. 3.211. Ο ὃτ. 

Σεύρα ορρίάαϊπμα πθοθαθ Β ὅ89. 
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Σύμηϑεν ὁχ ἴηβι|α ὅγτηδ ᾿ηΐοι' ἈΠοάπηη οὐ (πίάππηι βία Β 011. 

Σφῆλος ΤΧΘΟΙ1 ΠΠΠι5, Τ51 ραΐθι,, ΑἰΠθμ θπβῖβ, Ο 388. 

Σχεδίος ΤρΡΙΙ ΠΠπ5, ἀπχ ῬΗοσθπβίπιη, Β 511. Ρ 800. 
Σχεδίος Ῥουϊμηθ 15 ΠΠΠπι5, απιχ ῬΠοσθηβη, Ὁ 518. 

Σ χοῖγνος ορρίιπη Βοθοίϊας ΒΚ 491. 

Σῶχος ἩΙΡΡΑΒῚ Π|π|8, ΤΙ οίδππ5, 4 491 -- 400. 

Ταλαιμένης ῬΥΪΠΟΟΡ5 Μίαθοπιπι Βὶ 808. 

Ταλαϊονίδης ΠΠηχιστεύς Β ὅθ6. ἹΡ 618. 
Ταλϑύβιος ΑΡδιποΙη ΠΟ 5 ργΆθ00. 4, 520. ΓῚ18. Ζ 192. 198. 

Ἢ 210: Τ᾽ 90. Φύθ Θο ΕΘ Ος 

Τάρνη ορρίάππι Μαθοηΐαο (ΤΠ, ἸΔ6) Ε 44. 

Τάρταρος ἵπιὰ 566165 ΠΟ’ ΌΤτπὶ Ὁ 18. 481. Οἵ, Τιτῆνες. 

Τάρφη ορΡΙάπηι Ποογονπη ΒΒ ὅ99. 

Τεγέη ορρίάππι Αγοδαϊαθ Β 001. 

Τέχτων ἨλΙΙΠΟΗΪ5 ΠΠπ5, ῬΊΙΘ ΘΟ] ραίον, ΤΠ οίδητιβ, Εἰ ὅ9. 

Τελαμών ῬοΙΘΙ ἢ’αΐθι, Αἰδοῖβ δὲ ΘΙΟΥῚ ραΐθι', ΤῸΧ ΔΙ ΆΠΗ]ΠΙ5, 

ΘΟ 89. Ν αὐ  ἘΡΘ Θ0 9: 

Τελαμωνιάδης “1ας Θ3224. 2601. [628. Δ 1. 842. Ο 289. 

Ρ 280. Σ 198. Ψ' 888. Τελαμωγιάδης Ἀ61 88 ΡοΒἰ ππ| 

᾿π09- 

Τελαμώνιος “ας Β 528. 1608. Ζ) 418..Ε 610. 61. Ζ δ. 

ΓΟ. 94: 89. 17 611 7 105. 90: ϑ᾽ὸ9 59:1: 

Π 9 41ὸ. 909: 9504. ὁ 9 8: ΝΘ 08 991 79. 

ἘΓρθὲ. 0 1π.0 πῆς θοῦ: 1 110  ΡΙΙΒΙ ΟΡ ΌΣ 
'Ρ το08. 122. 811. 842. --- Τελαμώνιος Τεῦχρος Θ΄.281. 

ΝΟ Ὁ ΟΣ 

Τένεδος ἰμδια ΡηῸρ6 ΤΙοδᾶθη δία. 4 38. 452. “1 02δ. Ν 88. 

Τενϑρηδών ῬΥΟΊΠΟΙ ρμαΐθι", ῬΥΪΠΟῸΡ5 Μαρπηθίιπη, Β'᾽ τῦ0. 

Τευϑρανίδης ᾿Αἄξυλος Ζ 18. 

Τεύϑρας Ογδροιβ Ε τθῦ. 

Τεῦχρος ΤΟΙΔηηοηἶ5. (εὐ ἨΘβΙ μα 6) ΠΙΠΙ5, Αἰδοῖβ Τραΐοι, Ζ 91. 

Θ 2060---892. ΜΗΙῖΙ͂886--400. Ν 91. 110. 182. 518. 
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Ξ 515. Ο 802. 481---484. ΠΌ11. Ψ 89. 862. 888. 
- Οἔ Τελαμώνιος. 

Τευταμίδης “ῆϑος Β 8493. 

Τηϑύς Οὐοθδηὶ χορ ἐπ’ 201. 802. 

Τηλέμαχος ὕΠ1χ18 ΠΠπθ Β 260. 4 884. 
Τηρείη ΤᾺΟΠ5. ΠῸΠ ῬΙΌΘΠ] ἃ Τιϑηρβαςο Β᾽ 890. 

Τιϑωνός ΤιΔοτηθοπ{ 15 ΠΙΙΠΙ5, ΑἸΠΌΤᾺΘ τηδυϊπι5, “4 1. Υ̓ 281. 

Τίρυνς τὐῦ8 ΑΥΡΌΪαΙ5. Β δ59. 

Τίτανος τὰοη8 ΤΠ Θββα δ Β 185. 

Τιτῆνες (ϑεοὶ ὑποταρτάριοι) Ξ 319. 
Τιταῤήσιος ἤπνῖπ5 ΤΙ 558}18 6 1Ἰῃ ῬΘηθιτη ἰηἤπιθη8, ροβίθα Ἐπιρο- 

Ρὲ5 αἸοίαβ, Β' 151. 

Τληπόλεμος 1)ατηαβίουβ ΠἸΠπιβ, Πγοῖπβ, ΠῚ 410. 

Τληπόλεμος ἩθΘΙΟΠΠ5 ΠἸπι5. Β 008---Ο01. Εἰ 638 --Οθ8. 

Τιιῶλος ταοπβ Πναἶαθ Β 866. Υ 888. 

Τρηχίς ορρίπιπι ΤΊ] ββα!αθ Β 682. 

Τρῆχος Δρίο!αβ Ε τ06. 

Τοίχη νοὶ Τοίχχη ορρίπιιι ΤΠ ββα]αθ 27] 902. Β 129. 
Τριτογένεια ὁΟσποΙηθη Μίηουναθ Ζ' δ1ῦ. Θ 89. Χ 188. 
Τροιζήν ορρίαππι ΠἸοιη 15. ἴῃ ΑΥΡΌΠ6 βἰτιπι Β 561. 

Τροίζηνος Οδδ6 Π]1π|5, Ἐπρθταὶ ραΐθι", ῬυΪηοοΡ5 ΟἸσομπιμη, Β 841. 

Τροίῃ 1) ἅ561 ΤΊΟίδμτ5 (Ὁ 1π8. 40 10615). ΤῈ 60 ΘΟΠΙΠΘΙΠΟΡ ΕΠ)": 

.«Αἰσυήταο τύμβος, Βατίεια βῖνο σῆμα Π7υρίνης, ᾿Ιλήιον 
πεδίον, Ἴλου σῆμα, Καλλιχολώνη, ϑοιιπαπαοι οὲ ΒἸ μη 

"ἤαν!, Σχαμάνδριον ν6}] Τρωιχὸν πεδίον; Ρτδρίουθα: 

ἀμαξιτός Χ 140, ἐρινεός Ζ 488. 4101. Χ' 14, ϑρῳ- 

σμὸς πεδίοιο Καὶ 100. ,1 δὅ0. Υ̓ ὃ, σχοπιή (ῬΓῸΡ6 οΔρι}- 

βου) Χ 140, τεῖχος ᾿Ηραχλῆος Υ 145, φηγὸς Ιονὶ 
βδοτα Β'᾽ 895: 9... Π 99: 00. 8.904. “1170. ὦ 5 49: 

-Ξ- 2) υ͵5 ΤΊΟΙἃ .“3“3519259. Β΄141. Η 11. 0.941. 1.28. 

4606. Π 698. Φ ὅ44. ὃ 409. --- ΟΥ̓ Ἴλιος. 
Τρῳάδες ΤΥΟΙΆμδΘ ΤῊ] ]Π16 65 Ζ 449. Η 391. Χ 105. Ω τ 

Τρωϊαὺδε ΚΓ 150. 281. Π|5851. ἘΣ Ί ΘΔ 84: ὦ 91. 
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Τρῳαί ΤΥοΐδηδθ ΠΠ]Π]ΘΓ85 1 884. 411. 420. Ζ 880. 885. 

ΡΣ πο 13 ΕἼΣ 

Τρῶες 'ΤΥΟΙΔΗΐ, ΒΘΒΟΘΗΤΙΒ. ἸΟΟΪΒ. 

Τρωιάδες: ν. Τρῳάδες. 

Τρωιχὸς λαός Π 869. Ρ΄ 124. ᾧ 2906. --- Τρωιχὸν πεδίον 
ΚΙ. Ψ' 464. --- Οἱ Τρώιος. 

Τρωίλος Ῥυϊαταὶ ΠΠΠιΡ 22 251. 

Τρώιος 5ῖνα Τρῳός 1) Δ ΤΙΌΘΙη ΤῬΘΡῸΠῚ ΟΡ ποι: Τρώιοι, 

ἵππον Ἢ 255. (71ῦ0. ἢ 8 ΤρῴοΙ 295 
2) ΤΡοΐδππιβ: Τρώια δούρατα Ν 202, Τρῳαὶ ἵπποι 

1 9995, χύνος 121: 00. 19 Σ “19. τίχεο ΤΠ ΤΟΙ. 

-- Οἱ Τρωιχός. 

Τρῳός: ν. Ζρώιος. 

Τρώς ΑἸΔΒΙΟΥΙΒ. ΠΙΠΙΒ, 0 ΑΟΠ1116 οοοίβιβ, Υ 408. 

Τρώς ΛΟ ΒΓΠΟΠΙ ΠΙΠΙ5, 1 Δ’ ΔΙ] πθροβ, Εὶ 206. Υ 280. 281, 

Τυδείδης ΠϊοιηΘ 05. Εἰ Ραββα. (γ. Ζιομήδης). Ζ 14Ὁ. 28. 
ΤΙ 65: 0. 99. 180... 1.19: 101-09 5} θ Ὁ 50» 

Κὶ ραββίιη (Ὁ. Ζιομήδης). 4, 812. 818. 888. 851. 810. 

θ00. Ξ 29: 980. ΠΠ 55. ΤᾺ 71. 8. Ὁ 900: 990: 

θῦ. 589. 998... 105: 290. 681: 819: Θ9 0: τ ς- 

ΟΥ. Διομήδης. 
Τυδεύς Οοποὶ Π]Πι5, Π]οτηθα5. ραΐθι, (Β 400.) 4 (865. 8ὃτ0.) 

θῶ. 9.84. δώ: 990. 9090: 5 (»:) 190: {{69- 5: 

ΘΝ ϑὺν δέν. 905 θήὺς. 400:) ϑὺ: 0 619: 

(881.)) Ζ (96. 119.) 229. (511. 481. Η 119. Θ 118. 
152.) Καὶ ((ὕ9.) 285. ((81. 494. 609. 616. Δ 888.) 
3114. (Κὶ 888. 415. 588.) 

Τυφωεύς ({Π1π|5 ἼΟΙΠΠ115 ἃ ον βιιθδοίι5) ΒΚ 182. 189. 

Τυχίος οοΥϊανῖπ5. Η 220. 

“γάδες 5ιἅπ Σ' 480. 
“Ὑάμπτολις ορρίαππι Ρ]οοΙ 15 Β 521. 

“Ὑδὴ τ Τιγαΐλθ Υ 888. 
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“Ὕλη ορρίάιμη Βοροίίδο Β 00. Ε 108. Η 221. 
“Ὕλλος Πιινῖίι5 Αϑἰαθ Μίπουῖβ ἰὼ Ηδυταππη ἱπῆπιθ 8 Υ 899. 
ὙὙπειροχίδης ᾿Ιτυμονεύς ΛΔ 618. 
Ὑπείροχος ΤΙοΐδηι5 “4 8388. 
“ὙὙπείρων ΤτΡοίδηι5 Ε 144. 
Ὑπέρεια ἴοτιϑ ρΙΌρο Ῥ]ιουᾺ5 ἴῃ ΤΠ ββα α Β 184. Ζ 451. 

“Ὑπερήνωρ ΤΥοΐδηι8 ΞΞ΄ ὅ16. Ρ 234. 
“Ὑπερησίη ΟΡΡΙΔππῚ ΑΟΠαῖαθ 5810 ΤΘΡῊΟ ΑΡΘΙΠΘΙΠ ΠΟ" ἷ5. Β 518. 

Ὑπερίων Ἠέλιος Θ᾽ 480. Τ' 898. 

Ὕσνος ἄθιιβ ΞΞ 281--9860. 854. Π 404. 612. 682. 

“Ὑποϑῆβαι ΟΡΡΙάππι Βοθοίϊαθ δ 0. 

ὑποττλαχίη Θήβη Ζ 891. 
“Ὑρίη ορρίάππι Βοροίίαο Β 490. 
“Ὑρμίνη ορρίδιμη ΕἸ1415. Β 610. 
“Ὑρτακίδης ΄“σιος Β 881 54. ΜΗ 906. 110. 108. 

ὝὝρταχος ΑΒΙϊ ραίθν, Τ ΓΟ ΠΟΙ τη βοοίπβ, Ν᾿ 109. ΤΤ|. 

ὝὝρτιος ΟΠ] ΠΠΠπι5, ἄπχ ΜΎβουῖιμι, ἐΞ 511. 

“Ὑιψήνωρ ΤοΙορϊομΐΒ ΠΠ1π5, ΤΊ οΐδηιιβ, Ε 16. 

“Ὑψήνωρ Ἠϊρραβὶ ΠΠ1π|5, ασάθοιβ, Ν' 411. 

“Ὑψισυύλη ἸΆΒΟΠΪ5 πχον, Ἐπιποὶ πηαΐοι;, ΕἸ 409. 

(Ῥαῖνοιν ΑΒ511 ΠΙΠπι5, ΑὈγάθμι5, Ρ' 588. 

(Φαῖνου ῬΠΟΡΟΥ 5. Ρδΐοι, ΡΥ ΠποῸρ5 ΡΠ οι, Ρ 512. 

(βαῖνοιυν ΧΑΗΙΠΙ οἱ ΤΊ] ΟΟμΪ5. ραΐοι, ΤΊ οἴλπιβ, Εἰ 102. 

(Ῥαῖστος ον ΠΠ|π|5, Μδθομ, Εἰ 48. 

(αιστός ορρίάπιῃ ἴῃ Ονοία βίη Β. 648. 

Φάλκχης Τιοίδπιβ Ν᾽ 7191. Ξ 618. 

(φᾶρις ορρίατιν Τἀοοηίοαο Βὶ 582. 

Φαυσιάδης ᾿“πισάων Δ δ 18. - 
(ειά ορρίαπμ Ε]1α15 Η 185; ἰάθαι (ϑεαί αἰοῖταν ο 291. 

(ἀφ είδας ΑἰΠποηϊοηβῖ5. Ν 691. 
(βεἰδιτύττος ΤΉ ΘΒΒ5411 ΠΠΠπι5, ἄπχ οορίανιιη, αὰ6 ΝΙΊΒΥΡΟ οἵ ὃχ 

᾿η51}15 Ολ] γαπὶβ νϑηθηΐ, Β᾽ 018. 
Ηοπηθτὶ 1185. ΥΟ]. 1Π. 20 
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(Ὄενεός ΟρρΙάπαι Ανοδάϊδθ Β᾽ 00. 

Φεραί ορρίαπιη Το] αθ Β' 111. 
(Φέρεχλος Πϑιυτηοηϊδα ἤ]ππι5, Τροίῃ, Εἰ ὅ9. 

Φέρουσα υπὰἃ ὁχ ΝεΕΙοΙαΙθτ5 Σ᾽ 48. 
Φηγεύς ΤλανοΕ15 ΠΠ]π|5, ΤΊ ΡΟἰδππβ, Εἰ 11. 

Φηραί γε] (Ε ὅὉ48) Φηρή ορρίαιμῃ. ἰμΐθι Ῥγΐπη. οἱ δραυίδι 

βιύπτη, 510 ΤΘΡῚῸ ΑΡΔΙΠΘΠΠΟΙΪβΒ, 1 101. 298. 

φῆρες οθηΐαι 1 208. Β 148. 

Φηρητιάδης ἘππιοαΒ Β 108. ῳὸ ὅτ 
ϑίη ορρίαμπιῃ οὐ γθρῖο ΤΊ] ββϑ δ, ῬοΙοὶ β6θβ,. 1 1Ὁ. 169. 

Ἔ 085. 1 259. 909: 990. “105 49} 191. 7 00: 

ΠῸ 19. 1 290: 999. 90: 

( ϑῖοι ῬΊΠΙΘ5 ᾿ποοῖὰθ Ν᾽ 680. 098. 099. 

Φϑιρῶν ὄρος ἴῃ τα Β 808. 
Φιλητορίδης 4ημοῦχος Ὑ 41. 
(ιλοχτήτης Ῥοθαηίβ Π]Ππιβ, ἀπχ Μαρπθίιπη, Β 118. τ9ῦ. 

(λεγύαι 5οη5 ΤΠ θϑβα] δ Ν᾽ 802. 

Φόβος Μανίβ Π]πι5 2 440. 4.81. Ν.299. Ο 119. Οἱ, Ε 189. 

Φοῖβος ᾿πόλλων 41 48. θ4. 12. 189. 451. Εὶ 844. 454. 

909. Η 455. 1. 105. 00. 501. «77.955. 509. ΘΗ. 

059. 9ὺ: 901: 519: 5ῦρῦ: ΠΠΙ: ΜΠ ἢ 15. 9: 

ῬΠῚ.. 118. Ὁ 1185 58: θεν θ0. Ἀν 9 559. 

188. 888. 42) 82. - ἰκπόλλων Φοῖβος Π τ00. 
Υ̓ 08. ᾧΦ δ15. δ48. --- Φοῖβος “4 448. Ο 221. 86ῦ. 

Π|Θ61. 188. Υ͂ 89. 162. ᾧ 486. 448. --- Οἱ ᾿πόλλων. 
Φοίνιχες ἹΡ 144. 

(βοῖνιξ Ἰπιορδθ ραΐον ΚΞ 891. 

(Φοῖνιξ Ατηγηΐουῖβ. ΠΠΠπ5, ΑΟΠΠΠΒ τηϑριβίο δὲ οοιπθβ, [1608. 

229. 421. 482. 6001. 621. 6ῦ9. 090. Π 196. ῬδΡῦ.: 

01... 9151} ΞΘΌΣ 

(Φόρβας  ιοιποα!]5 ραΐοι", ΤΠ ΒΌπι5, 1 66. 

Φόρβας Τ|]οποὶ ραίοι,, Τ οίδηιβ, ἐΞ 490. 
» 

(όρχυς ΡΠ ΘΠΟρΙΒ ΠΠΠπι5, απιχ ῬΏυρια, Β802. Ρ918. 512. 518. 
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Φραδμονίδης .“2γέλαος Θ 201. 
Φρόντις ῬΑΒΙΠΟΙ ΤΡΟἰδηΐ οοηπιηχ Ρ 40. 

(ρύγες Β 802. Τ' 185. Καὶ 481. 

Φρυγίη Γ΄ 184. 401. ΠῚ 119. Σ.291. 2) 54. 
Φυλάχη ογρρίαπιῃ ΤΠ] Θββα ας Β' 090. τ00. Ν 090. Ο 388. 

Φυλακίδης Ιφιχλος Β τοῦ. Ν 698. 
(ύλαχος Ττοίαπιβ Ζ 88. 

(ϑύλας ῬοΙνηπθ]4 6 ραίθι", ΤἼ]ΙΘββαὶβ, ΠΠ| 181. 191. 

Φυλεΐδης Πέγης Β028. Ε 12. Ν 92. Ο 19. ὅ28. Π 818. 
1 299. 

(υλεύς Μοροίβ ραίοι, Ε]θι8, Β 028. Καὶ 110. 1τῦ. Ο 580. 

ΒΘ 9 1: 

Φυλομέδουσα ΑΥΘΙΠΙΟΙ πιχον, ΜΘ ΘΒΕ1}}1 τηαΐον, ΗΓ 10. 

Φωκῆες Β ὅ11. 590. Ο ὅ10. Ρ 801. 

Χαλχίς ορρίασπα Δϑίο!αθ Β 040. 

“Χαλκίς ορρίάπαι Ἰπθοοθαθ Β ὅ81. 

Χαλκωδοντιάδης ᾿Ελεφήνωρ Β ὕ41. 
Χάλκων Μυιΐάο Π 598. 

“Χάρις υϊοδηϊ οοπίπηχ Σ᾽ 882. 
Χάριτες ἄθδ6 μι ΠἸπα 15. οὐ νθηιιβία β Εὶ 888. Ξ 201. 210. 

18 Φηιο 
“Χάροστος ΝΙνδὶ ραΐθι", ἴῃ ἰπϑτα ὥγτηθ ΡΘρδη5, θὲ 012. 

“Χάροψ ἨΙρραβὶ ΠΠτ5, ΡΟοίδητβ, .1 420. 

Χείρων οδηίαιτι Ζ 919. Δ 882. Π 148. Τ' 890. 

Χερσιδάμας ΤΥοίϊδηι5 “41 439. 

Χίμαιρα τποηϑέμιπι Ζ' 119. 

Χρομίος Ῥυϊατηὶ ΠΠΠπι5 Ε 160. 
Χρομίος Τιγοῖπ5 Ε 611. 

Χρομίος Μγϑιι. 218. 494. 84; ἰάθιη απ Χρόμις. 
Χρομιίος ῬΥΠΒ “Ζ] 29. 

Χρομιίος ΤΥ οίαμτΒ. Θ᾽ 91ῦ. 
Χρόμις ατχ Μίνβουπιη Β 808 (οἵ, Β.ΡΡᾺ). 
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«΄ς ση. ορρίαιπη. ΤΟΔῚ. ΑΡΟΙΠΠΗΙ βδοιιη α΄ 81. 100. 590. 

481. 451. 

Χρυσηίς ΟἾγγΒαθ ΗΠ1ὰ Α΄ 111. 148. 182. 810. 869. 499. 

“Χρύσης ΔΡΟΙΠΠΙΒ ΒΔΟΘΙΟΒ. Δ 11. 810. 442. 400. 
“Χρυσόϑεμις Αϑϑιπριηποη δ ΠΠΪὰ 1 148. 281. 

᾿Ωαρίων 5ἰᾶυβ Σ 4806. 488. Χ 29. 
᾿Ωχαλέη ορρίάιπι Βοροίϊαο Β 501. 
᾿Ωχεανός ἄδυ5 80 ἤπνπιβ 4, 428. Γ ὅ. Ε 6. Η 492. Θ 485. 

ἘΡΘΟῚ. “δὐθ.. 505. ΘΠ 151 ΣΟΊ θυ ὙΠ 
ἌΘθ τ τ 7 1 ἢ πος ΡΥ ΩΝ: 

᾿Ωλενίη ττέτρη ἴῃ ΘΟΠμἤΠ 5 ΑοΠμδίαθ οὐ ἘΠ]1α15. Β 611. Χ τῦϊ. 
"Ωλεγος ορρίππι Αρίο!αθ Β. 689. 
ἕῷῶραι ἄθδο ἰαην]ο65 ΟἸγιηρὶ Ε 149. Θ 398. 438. --- ΟΥἩὨ Φ 450. 

᾿Ωρείϑυια τὴὰ 6χ Νοιϑιαἴθι5 Σ᾽ 48. 
ρος Οτάθοιι “Ζ 808. 
᾿Ὥτος ΑἸοῦὶ ΗΠ 5, ΕΡΗἰαΙίαθ ἔναίοι, Ε 880. 

ἼὭ τος ΟΥΣΠδηΐι5, ἀπχ ΕΡρθοσιαι, Ο 518. 

πποο- ΙΝ 
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ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΒΕΜΟΝΕ 

ΟΑΒΌΘ Ο 5.105 ΓΗΟΜ ΤΗΙΘ ΡΟΟΚΕΤ 

ὈΝΙΝΕΒΘΙΤῪ ΟΕ ΤΟΒΟΝΤΟ [ΙΒΗΑΒῪ 



ἜΡΠΣΙΑ Ἢ 

ΩΣ 

ἘΣ Α ΠΣ ΠΝ 
ἔν ἐπ 

ΡΣ ΖΣ Ὁ ἩΡΟΝΣ ΠΑΝ 
ἘΑργα δ ἌΣ 
ἘΜ ΚΩΣ Ἢ ΡΥ ΝΕ: 

πὐναντος ΤΉ 
5. ΚΥΝῚ 

πεν ἼΝΣ 

μὰ ἐν ὴς 
τῶν ἧς: ̓ τι 
τ Ή ε ἐδ ἘΕΔ εν ες τλλλο 

ἘΡΗΚΗΥ Ὑλλν δα ἕῆ ν ΕΣ 
ἌΑΦΦΤΣΡῚ ΔῊ} Ὲ: 

ἔταξα 

ὙΧΩΝ 
ἐξτοῦεις 

᾿ ἃ 

ἈΡΑΣ ἐς ε Ἐρα ὐεάν 
ΔδῈ ΠΣ ἣν 

πος ἢ 


